
الثالثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩
كأس األمم األفريقية الـ ٣٢  -  مصر30

 ٢١ يونيو  -  ١٩ يوليو  ٢٠١٩

السيسي تفقّد ستاد القاهرة ..وصالح صنع الفارق أمام غينيا

لبطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩، حيث 
مت تشــكيل جلنــة االنضبــاط 
برئاسة اجلنوب أفريقي راميوند 
هــاك، وعضوية كل من املصري 
كرم كردي، وياســن عثمان من 
جيبوتــي، وامللجاشــي راؤول 
رومانيــان، ويوســف علــي من 
جــزر القمر، بينمــا تضم جلنة 
االســتئناف 3 أعضاء يترأســها 
النيجيــري عبد احلكيم عثمان، 
وتضم في عضويتها أندي كورامي 
من ليبيريا بجانب بهي مصطفى 

من موريشيوس.

فضال عن اســتضافته لعدد من 
املباريــات على مــدار البطولة، 
وأكد أن السيسي اطلع على أعمال 
التطوير والتحديث ورفع الكفاءة 
التي مت تنفيذها في مجمع ستاد 
القاهرة، والتي شملت كل مكوناته 
من منشآت وجتهيزات وخدمات 

فضال عن الطرق احمليطة به.

جلنتا االنضباط واالستئناف 
الى ذلك، أعلن االحتاد األفريقي 
لكرة القدم »كاف«، تشكيل جلنتي 
التابعة  االنضباط واالستئناف 

املنتخب املصري.
ورافق الرئيس السيسي في 
جولته، رئيس الوزراء مصطفى 
مبدولي ورئيــس اللجنة العليا 
املنظمة للبطولة ووزير الشباب 

والرياضة د.أشرف صبحي.
وصرح السفير بسام راضي 
املتحدث باسم رئاسة اجلمهورية 
التفقديــة تهــدف  أن اجلولــة 
للوقوف على جميع التجهيزات 
اخلاصة بســتاد القاهــرة، الذي 
سيشــهد فعاليات حفلي افتتاح 
وختــام كأس األمم األفريقيــة، 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أبدى املديــر الفني للمنتخب 
املصري املكسيكي خافيير أغيري 
رضاه عن أداء العبيه أمام غينيا 
في التجربــة األخيرة للمنتخب 
قبــل خوض غمــار بطولة األمم 
األفريقية ضمن املجموعة األولى 
وقال:»كانت جتربــة قوية أمام 
منافس عنيد.. الالعبون صنعوا 
١٩ محاولة للتســجيل في ودية 
تنزانيا وفي مواجهة غينيا، خلقنا 
العديد من الفرص وهو أمر مبشر 

قبل انطالق البطولة«.
وكان املنتخــب بقيادة محمد 
صالح الذي شارك بديال بالدقيقة 
6٠ قــد حصد فــوزا مثيرا على 
حســاب غينيا 3-١، حيث تقدم 
الفراعنــة بالدقيقة ١١ عن طريق 
تســديدة قويــة وبعيــدة املدى 
ملروان محسن فيما تعادلت غينيا 
بالدقيقة 64 عن طريق ســولي 
كابا بخطأ من املدافع عمر جابر، 
إال أن محمد صالح جنم ليڤربول 
اإلجنليــزي قلب الدفــة لصالح 
مصر بعد مشاركته وساهم في 
هدفن للفراعنة بالدقيقة 7٨ عن 
طريــق أحمد علــي وعمر جابر 

بالدقيقة ٨6.
وبن أغيري أنه اســتقر على 
التشكيل األساسي الذي سيخوض 
به مواجهة زميبابوي في افتتاح 
البطولة مؤكدا أنه حقق االستفادة 
القصــوى مــن وديتــي تنزانيا 
وغينيا، كما أشاد بقدرات محمد 
صالح، مؤكدا أنــه العب عاملي، 
وقادر على صناعــة الفارق في 

كل املباريات.
بــدوره، أبدى مــدرب غينيا 
البلجيكي بــول بوت رضاه عن 
أداء فريقه رغــم الهزمية وقال: 
»األداء كان قويا في الشوط األول 
حتديدا، واملبــاراة كانت حافلة 
بالندية، لكن الشوط الثاني شهد 
حتوال لصالح مصر، وهو منتخب 

قوي«.

السيسي في ستاد القاهرة
من جهه اخرى، قام الرئيس 
املصــري عبد الفتاح السيســي 
بزيارة لستاد القاهرة مساء أول 
أمس لالطمئنان على جتهيزاته 
قبل افتتــاح البطولة علما بانه 
تفقد قبلها بيومن ستاد الدفاع 
اجلــوى والتقى خاللــه أعضاء 

فوز اجلزائر.. وخسارة ثانية للمغرب

مني منتخب املغرب بخسارة ثانية تواليا على 
أرضه في 4 أيام استعدادا لكأس األمم األفريقية، 

بخسارته أمام زامبيا 2-3 في مراكش.
وكان منتخب »اســود االطلس« سقط على 
أرضه أمام غامبيا املغمورة 0-1 في 12 اجلاري.

وتخلف أصحــاب األرض بعد مرور دقيقة 
واحدة بهدف سجله موابي موسوندا، لكن مهاجم 
أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش أدرك 
التعادل )24(. وعاد الضيوف ليتقدموا بواسطة 
كينغز كانغوا قبل نهاية الشــوط األول بدقيقة 
واحدة. ورد زياش بهدف التعادل من ركلة جزاء 
في الدقيقة 55، لكن الكلمة األخيرة كانت لزامبيا 

التي سجل لها إينوك مويبو هدف احلسم )74(.
يذكر ان مدرب املغرب احلالي الفرنسي هيرفيه 
رونار سبق له االشراف على زامبيا وقادها الى 

إحراز كأس األمم األفريقية عام 2012.
ويلعب املغــرب في النهائيــات القارية في 
املجموعة الرابعة الى جانب ناميبيا وساحل العاج 

وجنوب أفريقيا.
كما قلب املنتخب اجلزائري تخلفه امام مالي 
علــى ملعبه الى فوز 3-2، ســجل للفائز بغداد 
بوجناح )42( ومحمد يوسف بليلي )80 من ركلة 
جزاء( واندي ديلور )82(، وملالي محمد براهجي 

)29 من ركلة جزاء و68(.

مالي تشارك رسمياً!

57 حكماً.. ومصر األكثر متثيالً

توصل االحتــاد املالي لكرة القدم التفاق 
ينهي األزمة الكروية التي كانت تهدد مشاركة 
املنتخب األول في بطولة كأس األمم األفريقية 
التي ستنطلق مبصر، حسبما ذكر االحتاد في 
بيان نشره على موقعه اإللكتروني الرسمي.
وكشــف احتاد الكرة املالــي أن الفرقاء 
توصلوا التفاق من أجــل إنهاء األزمة، بعد 
مفاوضات ومناقشات دامت أكثر 13 ساعة، 
مشيرا إلى أن االجتماع الذي دار بني جميع 
األطراف كان الهدف منــه إقرار النصوص 
اجلديدة لالحتاد وفقا للوائح االحتاد الدولي 

للعبة )فيفا(.
وأشار االحتاد إلى أنه بعد اعتماد النصوص 
اجلديدة خالل االجتماع، الذي حضره مندوبون 
عن فيفا واالحتاد األفريقي لكرة القدم )كاف(، 
مت اإلعالن عن إجراء انتخابات اللجنة التنفيذية 

الحتاد الكرة املالي في غضون 60 يوما.
ويأتي هذا االتفاق ليمهد مشاركة املنتخب 
املالي في املســابقة القارية، بعدما هدد فيفا 
بتجميد النشاط الكروي في البالد واستبعاد 
الفريق من اللعب في أمم أفريقيا بسبب التدخل 

احلكومي في شؤون االحتاد احمللي.

أعلن الـــ »كاف«، القائمة الكاملة حلكام 
مباريات البطولــة، حيث مت اختيار 6 حكام 
مصريني ضمن الالئحة النهائية للحكام الذين 
سيتولون إدارة مباريات كأس األمم األفريقية، 
وتواجد الثالثي املصري جهاد جريشة وإبراهيم 
نور الدين وأمني عمر كحكام ساحة، و3 حكام 
مساعدين هم، حتســني أبو السادات، أحمد 

حسام طه، ومحمود أبوالرجال.
وضمت قائمة حكام »كان 2019« 57 حكما، 

منهم 27 حكما للساحة، و30 حكما مساعد، وتعد 
مصر األكثر متثيال بـ 6 حكام تليها تونس بـ 
5 ثم املغرب واجلزائر بـ 4 حكام، كما يتواجد 
في القائمة اجلامبي باكاري جاساما، الذي أدار 
نهائي دوري أبطال أفريقيا بني الوداد والترجي 
والذي شــهد أزمة أدت إلعادة املباراة، كما 
يتواجد في القائمة اإلثيوبي بامالك تيسيما، 
حكم نهائي الكونفدرالية بني الزمالك ونهضة 

بركان املغربي الذي أثارت قراراته جدال.

طلب رئاسي أعاد جيان
عاد الالعب أساموا جيان قائد منتخب غانا 
عن قرار اعتزاله الدولي بـ »طلب رئاسي«، قبل 
أسابيع من البطولة، حيث قال املهاجم البالغ 33 
عاما: »الطلب الرئاسي ال ميكن رفضه، أخذت طلب 
فخامة نانا آدو دانكوا أكوفو-آدو في االعتبار، 
وسأكون متاحا ملنتخب املدرب كواسي أبياه«، 
وتابع: »أرغب بشدة مساعدة غانا إلحراز لقب 

كأس إفريقيا بعد غياب دام 30 عاما«.
وكان جيان أعلن اعتزاله احتجاجا على عزم 
اجلهاز الفني حرمانه من شــارة القيادة، لكن 
رئيس البالد اتصل به حيث يتواجد في تركيا 

مع نادي قيصري سبور.
وبدأ جيان مســيرته الدولية في سن الـ 17 
مبواجهة الصومال عــام 2003، وهو الهداف 
التاريخي ملنتخب بــالده برصيد 51 هدفا في 
106 مباريات دولية، شملت نهائيات كأس العالم 

2006 و2010 و2014.

برعاية



الثالثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩
31 كأس األمم األفريقية الـ ٣٢  -  مصر

 ٢١ يونيو  -  ١٩ يوليو  ٢٠١٩

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩
موعد بث املباريات بتوقيت الكو يت

 املجموعة األولى
مصر  - كونغو الدميقراطية -  أوغندا -  زميبابوي

القناةالتاريخ والتوقيتاملباراة
١ ٢١beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ ممصر - زميبابوي

١ ٢٢beIN sport Max يونيو | 5.3٠ مكونغو الدميقراطية - أوغندا
١ ٢6beIN sport Max يونيو | ٨.٠٠ مأوغندا - زميبابوي

١ ٢6beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ ممصر - كونغو الدميقراطية
١ 3٠beIN sport Max يونيو | ١٠.٠٠ مأوغندا - مصر

٢ 3٠beIN sport Max يونيو | ١٠.٠٠ م زميبابوي - كونغو الدميقراطية

 املجموعة الثانية
نيجيريا - غينيا -  مدغشقر  - بوروندي

١ ٢٢beIN sport Max يونيو | ٨.٠٠ منيجيريا - بوروندي
١ ٢٢beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ مغينيا - مدغشقر
١ ٢6beIN sport Max يونيو | 5.3٠ منيجيريا - غينيا

١ ٢7beIN sport Max يونيو | 5.3٠ ممدغشقر - بوروندي
١ 3٠beIN sport Max يونيو | 7.٠٠ ممدغشقر - نيجيريا
٢ 3٠beIN sport Max يونيو | 7.٠٠ مبوروندي - غينيا

 املجموعة الثالثة
السنغال  - اجلزائر -  كينيا - تنزانيا

١ ٢3beIN sport Max يونيو | ٨.٠٠ مالسنغال - تنزانيا
١ ٢3beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ ماجلزائر - كينيا

١ ٢7beIN sport Max يونيو | ٨.٠٠ م السنغال - اجلزائر
١ ٢7beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ م كينيا - تنزانيا
٢ ٠١beIN sport Max يوليو | ١٠.٠٠ مكينيا - السنغال
١ ٠١beIN sport Max يوليو | ١٠.٠٠ متنزانيا - اجلزائر

 املجموعة الرابعة
املغرب  - كوت ديفوار  - جنوب أفريقيا - ناميبيا

١ ٢3beIN sport Max يونيو | 5.3٠ ماملغرب - ناميبيا
١ ٢4beIN sport Max يونيو | 5.3٠ مكوت ديڤوار - جنوب أفريقيا

١ ٢٨beIN sport Max يونيو | ٨.٠٠ م املغرب - كوت ديڤوار
١ ٢٨beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ مجنوب أفريقيا - ناميبيا
١ ٠١beIN sport Max يوليو | 7.٠٠ مجنوب أفريقيا - املغرب
٢ ٠١beIN sport Max يوليو | 7.٠٠ مناميبيا - كوت ديڤوار

 املجموعة اخلامسة
تونس  -  مالي -  موريتانيا - أنغوال 

١ ٢4beIN sport Max يونيو | ٨.٠٠ متونس - أنغوال
١ ٢4beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ ممالي - موريتانيا

١ ٢٨beIN sport Max يونيو | 5.3٠ متونس - مالي
١ ٢٩beIN sport Max يونيو | 5.3٠ مموريتانيا - أنغوال
١ ٢beIN sport Max يوليو | ١٠.٠٠ مموريتانيا - تونس

٢ ٢beIN sport Max يوليو | ١٠.٠٠ مأنغوال - مالي

 املجموعة السادسة 
الكاميرون -  غانا - بينني  - غينيا بيساو

١ ٢5beIN sport Max يونيو | ٨.٠٠ م الكاميرون - غينيا بيساو
١ ٢5beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ م غانا - بينن

١ ٢٩beIN sport Max يونيو | ٨.٠٠ م الكاميرون - غانا
١ ٢٩beIN sport Max يونيو | ١١.٠٠ م بينن - غينيا بيساو
١ ٢beIN sport Max يوليو | 7.٠٠ مبينن - الكاميرون
٢ ٢beIN sport Max يوليو | 7.٠٠ مغينيا بيساو - غانا

٢4 منتخباً للمرة األولى.. و5 مرشحني للقب
تشهد النسخة 3٢ من بطولة 
كأس أمم أفريقيــا ٢٠١٩ التــي 
تســتضيفها مصر في الفترة 
من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو، 
تواجد ٢4 منتخبا للمرة األولى 
في تاريخها، وقد مت تقســيم 
املنتخبات إلــى 6 مجموعات، 
حيث سيتأهل إلى ثمن النهائي 
صاحبا املركزين األول والثاني 
عــن كل مجموعة، إضافة إلى 
أفضــل 4 منتخبــات أصحاب 

املركز الثالث.
وأســفرت القرعــة، التــي 
أجريت حتت سفح األهرامات، 
عن تقســيم املنتخبــات على 

النحو التالي:
٭ املجموعة األولى: مصر، الكونغو، 

أوغندا، زميبابوي.
٭ املجموعة الثانية: نيجيريا، غينيا، 

مدغشقر، بوروندي.
الســنغال،  املجموعــة الثالثة:  ٭ 

اجلزائر، كينيا، تنزانيا.
٭ املجموعة الرابعة: املغرب، كوت 
ديڤوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا.

٭ املجموعة اخلامسة: تونس، مالي، 
موريتانيا، أنغوال.

٭ املجموعة السادسة: الكاميرون، 
غانا، بنن، غينيا بيساو.

وسريعا، بدأت التخمينات 
حول أبرز املنتخبات املرشحة 
أن  خاصــة  اللقــب،  لرفــع 
النهائيات ال تخضع في العادة 
إلى منطق األقوى على الورق 
بل تعتمد على اجلهد والعطاء 
داخل امللعــب، ومن ابرز هذه 

املنتخبات: 
٭ مصر: يعد منتخب الفراعنة 
من أبرز املنتخبات املرشــحة 
للتتويج، خاصة أن البطولة 

من اســتضافة هذه النســخة 
من البطولة بقرار من االحتاد 
اإلفريقــي )كاف(، ويعتمــد 
الســابع  املنتخــب املصنــف 
أفريقيا و54 عامليا، على كتيبة 
مــن الالعبــن احملترفن مثل 
جويل ماتيب مدافع ليڤربول 
اإلجنليزي وإيريك ماكســيم 
تشوبو موتينج جنم باريس 
ســان جيرمان الفرنســي كما 
يقود الفريق املدرب الهولندي 

كالرنس سيدورف.
٭ تونس: يعد منتخب تونس من 
املنتخبات املرشحة بقوة حلصد 
اللقب، خاصة أن نسور قرطاج 
ميتلكون العبن أصحاب خبرات 
طويلة في البطوالت القارية، 

املنتخب  فمنــذ تتويــج 
بلقبــه  التونســي 

الوحيد  األفريقــي 

مجموعتــه برصيــد ١١ نقطة 
بفارق األهداف عن الكاميرون 
الوصافــة، ويقــود  صاحــب 
املنتخــب املغربــي »الثعلب« 
هيرفي رينارد، متسلحا بأكثر 
من العــب مميز مثــل املهدي 
بنعطيــة ومبــارك بوصوفة 
وخالد بوطيب وأيوب الكعبي.
٭ الســنغال: منتخب السنغال 
دائما من املرشــحن للتتويج 
علــى الرغــم من فشــلهم في 
حتقيق اللقب على مدار تاريخه 
حتى اآلن، حيث كانت أفضل 
نتيجة له هي املركز الثاني في 
عام ٢٠٠٢، وقد ظهر املنتخب 
بصورة جيدة في كأس العالم 
األخيرة ونال إشادة اجلميع، 
ويتصــدر الفريــق ترتيــب 
افريقيــا فــي  منتخبــات 
تصنيف »فيفا« باملركز ٢3.

على أرضه في ٢٠٠4، لم ينجح 
في الوصول للمربع الذهبي في 

أي من النسخ بعد ذلك.
٭ املغرب: مــن املنتخبات التي 
لهــا بــاع وتاريــخ فــي الكرة 
االفريقية واستطاع أن يتصدر 

ســتقام علــى مالعبــه، ومن 
املنتظر أن تشهد مبارياته دعما 
جماهيريا كبيرا مثلما حدث في 
نســخة ٢٠٠6 التي أقيمت في 
مصر وتوج بلقبها مع املعلم 
حسن شحاتة، متسلحا بأكثر 
من العب محترف على رأسهم 
محمد صالح النجم األبرز مع 
ليڤربول وأحمد حجازي أفضل 
العب فــي وســت بروميتش 
بجانب محمود حسن تريزيجيه 
أفضل العب في الدوري التركي 
وأحمــد احملمدي الــذي صعد 
مع أســتون ڤيال إلى الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
الكاميرون: يخــوص منتخب  ٭ 
الكاميــرون البطولــة للدفاع 
عــن اللقب الذي أحــرزه قبل 
عامــن كمــا يتطلــع الفريــق 
لتعويض بالده عن جتريدها 

مصر تتصدر تاريخ الهدافني
تتفوق مصر في العديد من األرقام القياسية 
املتعلقــة بالبطولة التي يحوز الفراعنة فيها 
الريادة تاريخيا. ومن بني األرقام التي يتفوق 
فيها الفراعنة هو أنها الدولة األكثر حصوال 
على لقب الهداف، إذ فازت 8 مرات بهذا اللقب، 
قســمت بني كل من محمد الديبة، ومحمود 
اجلوهري، وحسن الشاذلي، وبدوي عبدالفتاح، 
وجمال عبداحلميد، وطاهر أبوزيد، وحسام 
حسن، ومحمد ناجي جدو. ويأتي في املركز 
الثاني املنتخب الكاميروني الذي حاز العبوه 
هذا اللقب في 7 مناســبات، تقسيمها بني 4 
العبني، حيث فاز كل من روجيه ميال وباتريك 
مبوما وصامويل إيتو بهذا اللقب مرتني، فيما 
فاز ريني سالومون أوليمبي به مرة وحيدة.

وبنفس الرصيد، يأتي املنتخب النيجيري، 
الذي قســمت ألقاب الهداف فيه بني كل من 
ســيجون أوديجبامي الذي حصل عليه في 
مرتني، ورشــيدي ياكيني في مرتني، وكل 
من جوليوس أجاهوا وجاي جاي أوكوشــا 

وإميانويل إميينيكي في مرة.
ثم يأتي منتخب األفيال اإليڤواري، والذي 
قسمت األلقاب فيه على كل من إيوستاش 
ماجنلي، ولوران بوكو الذي حاز اللقب في 
مناسبتني، ثم عبداهلل تراوري وديدييه دروغبا، 
ومن ثم يأتي منتخب النجوم السوداء الغاني، 
والذي تقاســم اجلائزة فيه كل من جورج 
احلسن ومبارك واكاسو وأندريه أيو وأوبوكو 

آفريي.

3 أيام وينطلق العرس األفريقي 2019 الذي يشهد تواجد 
العديد من النجوم احملترفني في الدوريات األوروبية الكبرى 
تتجاوز أسعارهم املاليني، حيث تشهد البطولة النسخة 32 التي 
ســتكون مبشاركة 24 منتخبا ألول مرة في تاريخ املسابقة 
منذ نشــأتها عام 1957 العديد مــن النجوم التي تصدرهم 
الفرعون املصري محمد صالح العب ليڤربول كأغلى الالعبني 
ســعرا، وذلك بحسب موقع »ترنسفير العاملي« املتخصص 
في القيمة التسويقية لالعبني بقيمة 150 مليون يورو، تاله 
السنغالي ســاديو ماني زميله بالفريق بـ 85 مليون يورو، 
ثم جاء مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي ثالثا بـ 70 
مليونا، ثم الغيني نابــي كيتا العب ليڤربول بـ 65 مليونا، 
فيما جاء اجلزائري رياض محرز جنم مانشســتر ســيتي 
باملركز اخلامس بـ 60 مليونا، فالغاني توماس بارتي العب 
وسط أتلتيكو مدريد سادسا بـ 50 مليونا فنيكوالس بيبي 
جنم كوت ديڤوار العب ليل الفرنســي سابعا بـ 40 مليونا 
ثم ويلفريد زاها مهاجم كريستال باالس اإلجنليزي ثامنا بـ 
35 مليونا، كما جاء تاسعا املغربي حكيم زيياش جنم فريق 
أياكس أمستردام الهولندي بـ 35 مليونا، وعاشرا الكاميروني 
أندريه أونانا، العب إياكس الهولندي بقيمة 35 مليون يورو.

ويطمح املنتخب املصري الستعادة مكانته على عرش القارة 
األفريقية، حيث تستضيف مصر بعد أيام، وبني جماهيرها، 
في 4 مدن نهائيات األمم األفريقيــة الـ 32، ومع االنطالق 
املرتقب للبطولة القارية »كان« تتعاظم آمال املصريني في الفوز 
باللقب للمرة الثامنة، وأن تكون كلمة »السعادة للمصريني«.

وكان آخر تتويج للفراعنة باللقب األفريقي في العام 2010 
في أنغوال، ومنذ ذلك التاريخ لم يرفع املصريون الكأس الذي 
كان قريبا منهم جدا في النسخة األخيرة في عام 2017 بعد 

خسارة النهائي أمام الكاميرون.
ويأتي منتخب الفراعنة على رأس املجموعة األولى، مع 
منتخبات زميبابوي والكونغو الدميوقراطية وأوغندا، وهي 
منتخبات ســبق للمنتخب مواجهتها في أكثر من مناســبة 
وحتديدا في التصفيات املؤهلة لكأس العالم، إذ ميلك منتخب 
مصــر األفضلية في آخر مواجهاته مــع الثالثي بتصفيات 
كأس العالم، حيث خاض 6 مباريات فاز في 5 منها وخســر 

مباراة واحدة.

برعاية

السنغالي ساديو ماني
مليون يورو
85

السنغالي كوليبالي
مليون يورو
7٠

الغاني توماس بارتي
مليون يورو
5٠

الغيني كيتا
مليون يورو
65

اجلزائري رياض محرز
مليون يورو
6٠

قسم اإلخراج الفني

مليون يورو
١5٠

محمد صالح
األغلى بالبطولة

صالح األغلى


