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1 هاميلتون سعيد باختيار دومينيكالي رئيسًا لفورموال 

alwasat.com.kw

يرى البريطاني لويس هاميلتون، حامل لقب 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال1، أن 
ستيفانو دومينيكالي اختيار جيد، وذل��ك بعد 
اإلعالن أنه سيتولى منصبي الرئيس والرئيس 

التنفيذي لفورموال-1.
وق��ال هاميلتون بعد اإلع���الن الرسمي عن 

القرار أمس: »إنه شخص جيد وله قلب كبير. ولم 
يكن بإمكانهم العثور على من هو أفضل منه«.

وسيتولى دومينيكالي، الرئيس السابق 
لفريق فيراري اإليطالي، مهام املنصبني اعتبارا 
من يناير 2021 خلفا للرئيس احلالي تشيس 
كاري. من جهته، أوضح البطل السابق األملاني 

سيباستيان فيتيل: »ي��ا له من أم��ر طيب، ألنه 
وجه مألوف )في فورموال-1(«، مشيرا إلى أنه 
يرى أن ك��اري سيترك لدومينيكالي عدة مهام 

عليه حتقيقها، وهي ليست مهمة سهلة.
وت��ول��ى ك��اري رئ��اس��ة فورموال-1 ف��ي عام 

.2017

بلغ األهلي السعودي وباختاكور األوزبكي 
ال��دور ربع النهائي ل��دوري أبطال آسيا لكرة 
ال��ق��دم ب��ع��د ف���وز األول ع��ل��ى ش��ب��اب األه��ل��ي 
اإلم���ارات���ي ب��رك��الت الترجيح 4-3 النتهاء 
الوقتني األصلي واالض��اف��ي بالتعادل 1-1، 
والثاني على استقالل طهران االي��ران��ي 1-2 

السبت في الدوحة.
وهي املرة اخلامسة التي يبلغ فيها األهلي 

الدور ربع النهائي واألولى منذ 2017.
ت��ق��دم ش��ب��اب األه���ل���ي ب��ه��دف األوزب���ك���ي 
عزيزجون غانييف )28( وأدرك األهلي التعادل 
بواسطة السوري عمر السومة )54 من ركلة 

جزاء(.
وك��اد األهلي أن يقص شريط األه��داف بعد 
مرور ثالث دقائق على انطالقة الشوط األول، 

ولكن رأسية السومة ارتطمت بالعارضة )4(.
وأن��ق��ذ محمد العويس امل��رم��ى السعودي 
من ه��دف محقق عندما تصدى لكرة غانييف 

بقبضته )26(.
وجنح األوزبكي في احملاولة الثانية بوضع 
شباب األهلي في املقدمة، حيث سدد كرة قوية 
ارتطمت باملدافع عبدالباسط هندي وحولت 
طريقها لداخل املرمى على يسار العويس )28(.
والح���ت ف��رص��ة لشباب األه��ل��ي ملضاعفة 
النتيجة ولكن كرة إسماعيل احلمادي مرت من 

أمام املرمى )36(.
وفي الشوط الثاني اندفع األهلي للهجوم 
بحثاً عن التعادل وحصل على ركلة جزاء نفذها 
السومة بنجاح، بعدما س��دد الكرة قوية في 

سقف مرمى ماجد ناصر )54(.

وأصبح عبد الغني أكبر العب يشارك دوري 
أبطال آسيا، وهو بعمر 43 عاما و8 أشهر و5 
أي��ام. وهي املشاركة السابعة لعبد الغني في 
املسابقة القارية كما أنها املباراة رقم 40، علما 

بأنه سجل فيها سبعة أهداف.
وش��ارك الالعب في نسخة ع��ام 2005 من 
البطولة القارية مع ن��ادي األه��ل��ي، وع��اد مع 
ذات الفريق للمشاركة في نسخة 2008، قبل 
أن ميثل ن��ادي النصر أع��وام 2011 و2015 
و2016، ثم عاد من جديد إلى نادي األهلي في 

نسختي العام املاضي والعام احلالي.
ول��م يقتصر حضور الالعب خ��الل املباراة 
ع��ل��ى ل��ع��ب دور االرت���ك���از خ��ل��ف الع��ب��ي خط 
الوسط، بل سجل أيضاً ركلة الترجيح األولى 
للفريق خالل املباراة املثيرة. وقال عبد الغني 

»مشاركتي وبقائي في امللعب حتى هذا العمر 
ليست مجاملة من املدربني، وما دمت أرى نفسي 

قادرا على العطاء سأستمر في اللعب«.
وأك��د ان »امل��ب��اراة كانت صعبة، السيما ان 
شباب األهلي قدم مباراة كبيرة، واي فريق كان 

سيفوز فيها فإنه كان سيستحق ذلك«.
وسدد األملاني ماركو مارين كرة قوية لألهلي 

مرت بجانب القائم )69(.
وكان شباب األهلي على بعد سنتمترات من 
خطف هدف قاتل لكن تسديدة سعيد أحمد مرت 
ف��وق املرمى )87(. وف��رض التعادل شوطني 
اضافيني لم يسفرا عن أي تغيير في النتيجة، ما 
اجبر الفريقان على االحتكام لركالت الترجيح 
التي منحت الفوز للفريق السعودي بعدما 
سجل له كل من عبد الغني والبرازيلي لوكاس 

ليما وعبد الرحمن غريب ومعتز حوصوي 
واه��در السومة الركلة األخ��ي��رة، فيما سجل 
للفريق االم��ارات��ي ي��وس��ف ج��اب��ر وغانييف 
وسعيد احمد واه���در ل��ه احمد خليل الركلة 

األولى و وعبدالله النقيب االخيرة.
وفي املباراة الثانية، حول باختاكور تأخره 

إلى فوز 2-1 ليجز بطاقته في ربع النهائي.
افتتح علي كرميي التسجيل من ركلة حرة 
من على ح��دود منطقة اجل��زاء )32(، وأدرك 
الصربي دراغان تشيران التعادل من تسديدة 

رأسية )43(.
وبعد دقيقتني من بداية الشوط الثاني خطف 
السويسري إيرين ديرديوك هدف الفوز بعد 
انفراده باحلارس اإليراني سيد حسيني إثر 

متريرة من صابر خوجاييف )47(.

مصعب الكندري 
يعتزل كرة القدم

أعلن مصعب الكندري حارس مرمى 
الكويت اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة 
حافلة ف��ي امل��الع��ب الكويتية حقق 

خاللها بطوالت عديدة.
وغ�����رد ال���ك���ن���دري ع��ب��ر ح��س��اب��ه 
ال��ش��خ��ص��ي ف���ي م���وق���ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي »تويتر«، بكلمة »وداع��ا«، 

ليبلغ أنصاره بتعليق قفازه.
وأرفق الكندري في تغريدته رسالة 
ج��اء فيها: »لكل بداية نهاية واليوم 
أعلن اعتزالي ك��رة القدم بعد مشوار 
ح��اف��ل م��ع ن���ادي الكويت حققت فيه 
كل ما أطمح به كالعب من إجن��ازات 
وبطوالت على مدى 15 سنة وهي 33 

بطولة محلية وقارية«.
وأض��اف »كنت وما زال��ت وسأبقى 
فخورا بأنني من أسرة نادي الكويت 

الرياضي عميد األندية الكويتية«.
وتابع الكندري »ال يسعني إال أن 
أشكر جمهور العميد الراقي والوفي 
الذي ساندني طوال مسيرتي الكروية 
والرئيس الفخري مرزوق الغامن واألخ 
خالد الغامن رئيس نادي الكويت واألخ 
عبد العزيز امل���رزوق رئيس النادي 
ال��س��اب��ق واألخ فهد ال��غ��امن وجميع 

أعضاء مجلس اإلدارة«.
وأردف »كذلك أشكر جميع األجهزة 
اإلداري����ة وع��ل��ى رأس��ه��م ع���ادل عقلة 

وج��م��ي��ع األج��ه��زة الفنية والطبية 
والعاملني في النادي«.

وواص���ل مصعب »أش��ك��ر إخ��وان��ي 
الالعبني الذين زاملتهم في نادي الكويت 
وأمتنى لهم التوفيق دائما وسوف أبقى 
قريبا من الكل وأول مشجع للعميد في 

جميع االستحقاقات«.
وختم الكندري »ال يسعني إال أن 
ألتمس العذر عن أي خطأ ص��در مني 
أو تقصير من غير قصد أو عمد خالل 
مسيرتي الكروية سواء مع النادي أو 

املنتخب الوطني«.

مصعب الكندري
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 العبو األهلي السعودي

»الفار« ينقذ ريال مدريد بفوز
 غير مقنع على بيتيس

 راموس يواصل هوايته في تسجيل ركالت اجلزاء

األهلي السعودي وباختاكور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

جن��ا ري���ال م��دري��د ح��ام��ل ال��ل��ق��ب من 
خسارة كانت وشيكة وحول تأخره امام 
مضيفه ريال بيتيس 1-2 إلى فوز صعب 
3-2، السبت ضمن املرحلة الثالثة من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسّجل اجلزائري عيسى مندي )35( 
والبرتغالي وليام كارفالو )37( هدفي 
صاحب األرض، واألورغوياني فيديريكو 
فالفيردي )14( والبرازيلي إمييرسون 
)48 خطأ في مرمى فريقه( وسيرخيو 
راموس )82 من ركلة جزاء( أهداف ريال.

وه��و ال��ف��وز األول للفريق امللكي في 
املوسم اجلديد بعدما كان استهل حملة 
الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي مع ريال 
سوسييداد األسبوع املاضي، علما أنه مت 
تأجيل مباراته االفتتاحية ضد خيتافي 
من أجل منح العبيه املزيد من الراحة بعد 
مشاركتهم في الدور ثمن النهائي لدوري 

أبطال أوروبا.
وغ���اب البلجيكي إدي���ن ه����ازار عن 
تشكيلة ري���ال م��دري��د على ال��رغ��م من 
استئنافه التدريبات، لكن يبدو ان مدرب 
الفريق الفرنسي زين الدين زيدان فضل 
اراحته السبوع جديد للتأكد من جاهزيته 

بشكل كامل خوفا من جتدد اصابته.
وكان زيدان اكد اجلمعة انه لن يشرك 
جن��م تشلسي االنكليزي السابق قبل 
التأكد من انه حاضر »إن كل ما نريده أن 
يكون بحالة جيدة«، موضحا أن األمر 

»مسألة وق���ت« قبل ال��ع��ودة لتشكيلة 
الفريق.

افتتح ري���ال م��دري��د التسجيل بعد 
متريرة من الفرنسي ك��رمي بنزمية إلى 
فالفيردي املوجود داخل منطقة اجلزاء، 
فعكسها األخير الى الزاوية البعيدة عن 

احلارس جويل روبليس )14(.
وأص��ب��ح الفرنسي ثالثا على الئحة 
الالعبني اصحاب التمريرات احلاسمة، 
برصيد 82 مت��ري��رة خلف األرجنتيني 
ليونيل ميسي الع��ب برشلونة )183( 
وخواكني سانشيس العب ريال بيتيس 

.)89(
ومرر سيرجيو كاناليس الكرة عرضية 
إلى داخل منطقة اجلزاء على رأس مندي 
فارتقى لها عاليا وحولها برأسه بعيدا عن 

متناول كورتوا )35(.
وبعد أقل من دقيقتني، مرر الفرنسي 
نبيل فقير الكرة عرضية إل��ى كارفالو 
فبادرها بتسديدة قوية من داخل منطقة 
اجل���زاء على مي��ني ك��ورت��وا ال��ذي ارمت��ى 

باجتاهها لكن دون جدوى )37(.
وج��اءت بداية الشوط الثاني مثالية 
ل��ري��ال م��دري��د ب��ع��دم��ا أدرك ال��ت��ع��ادل 
مب��س��اع��دة م��ن امل��داف��ع امي��رس��ون ال��ذي 
حاول ابعاد الكرة قبل وصولها لبنزمية، 

فسددها في مرماه )48(.
وادت العودة لتقنية املساعدة بالفيديو 
)في أيه آر(إل��ى طرد اميرسون العاقته 

الصربي لوكا يوفيتش على حدود منطقة 
اجلزاء كونه كان آخر مدافع )67(.

واح���ت���س���ب احل���ك���م ري����ك����اردو دي 
بورغوس ركلة ج��زاء لل�«ميرينغيس« 
بعد العودة للفيديو اثر ملسة يد على مارك 
بارترا، ترجمها راموس قائد الفريق إلى 

هدف التقدم )82(.
وأصبح راموس ثالث العب في تاريخ 
»ال ليغا« يسجل في 17 موسما متتاليا، 
بعد العب أتلتيكو مدريد أغوستني غاينزا 
)19 موسما بني 1940 و1959(، والعب 
ريال مدريد السابق كارلو ألونسو )17 

موسما بني 1971 و1988(.
سوسييداد ثالثا بفوزه على التشي

وفاز ريال سوسييداد بثالثية نظيفة 
على التشي.

وتناوب كل من كريستيان بورتوغيس 
)55(، البلجيكي عدنان يانوزاي )77(، 
وروبرتو بيريز )90+4( على تسجيل 
أه��داف سوسييداد في مرمى العائد إلى 

الدرجة األولى للمرة األولى منذ 2015.
وارتقى سوسييداد إلى املركز الثالث 
على الئحة الترتيب بخمس نقاط من 
ف��وزي��ن وت��ع��ادل، فيما يتذيل التشي 
ال��ت��رت��ي��ب ب���دون اب نقطة ب��ع��د ث��الث 
خسارات. وسقط فالنسيا في فخ التعادل 
1-1 امام ضيفه هويسكا الوافد اجلديد 

أيضا إلى »ال ليغا«.

مانشستر يونايتد يخطف فوزًا مثيرًا.. وإيفرتون 
يواصل بدايته القوية في »البرمييرليغ«

خطف مانشستر يونايتد فوزا 
صعبا 3-2 على مضيفه برايتون 
السبت في افتتاح املرحلة الثالثة 
م��ن ال���دوري االنكليزي املمتاز 
لكرة ال��ق��دم، التي شهدت تربع 
إيفرتون على ال��ص��دارة بفوزه 

على كريستال باالس 1-2.
وسجل الفرنسي نيل موباي 
)40 م��ن رك��ل��ة ج���زاء( وسولي 
م����ارش )90+5( ل��ب��راي��ت��ون، 
فيما سجل امل��داف��ع ل��وي��س دنك 
)43 خطأ في مرماه(، ماركوس 
راش���ف���ورد )55( والبرتغالي 
برونو فرنانديش )90+10 من 

ركلة جزاء( للضيوف.
وحصد يونايتد أول ثالث نقاط 
له املوسم اجلديد بعد اخلسارة 
أمام كريستال باالس على أرضه 
1-3 في املرحلة املاضية، علما 

انه لم يخض املرحلة األولى.
تقدم برايتون من ركلة جزاء 
نفذها موباي ذكية على طريقة 
»بانينكا« ف��ي مرمى االسباني 

دافيد دي خيا )40(.
وادرك »ال��ش��ي��اط��ني احلمر« 
التعادل بعدما نفذ فرنانديش 
ركلة ح��رة م��ن اجلهة اليسرى، 
وصلت الى ماتيتش عند القائم 
الثاني، فغمزها بذكاء الى هاري 
ماغواير املتمركز على باب املرمى 
ح��ي��ث اح��ُت��س��ب ال��ه��دف ب��داي��ة 
لصاحله )43(، قبل أن تشير 
رابطة الدوري الى أنه بعد االعادة 
تبنّي ان دنك سجل هدفا عكسيا في 

فريقه.
وق��ال امل��درب النروجي اولي 
غونار-سولسكاير بعد املباراة 
»ل��ق��د جن��ون��ا. استحقينا نقطة 
واح��دة، لم نستحق املزيد. ولكن 
شخصية )الفريق( استحقت اكثر 
من ذلك... املوسم املاضي خرجنا 
بكثير من التعادالت لذا هذا امر 

جيد لنا«.
وسجل راشفورد هدف التقدم 
ليونايتد عندما وصلته كرة بينية 
طويلة من فرنانديش على اجلهة 
اليسرى، فتوّغل الى داخل املنطقة 
وراوغ بطريقة رائعة بن وايت 
على ثالث دفعات وسدد بيسراه 

كرة استقرت في الشباك )55(.

وسجل برايتون هدف التعادل 
في الوقت بدل الضائع من رأسية 
ملارش الذي وصلته عرضية من 
االيراني علي رضا جهانباخش 
امام املرمى وسط فرحة جنونية 
)90+5(. لكن حصل يونايتد على 
ركلة جزاء انبرى له فرنانديش 

بنجاح )10+90(.
إيفرتون متوهج

وحقق إيفرتون ف��وزه الثالث 
ت��وال��ي��ا بالتغلب على مضيفه 

كريستال باالس 1-2.
وسّجل دومينيك كالفيرت-
ل���وي���ن )10( وال���ب���رازي���ل���ي 
ريتشارليسون )40 م��ن ركلة 
ج���زاء( للضيوف، والسنغالي 
شيخو كوياتي )26( لصاحب 
األرض. وارتقى إيفرتون مؤقتا 
للصدارة بتسع نقاط بعدما فاز 
في أول مرحلتني على توتنهام -1
صفر ووس��ت بروميتش ألبيون 
5-2. وق����ال م����درب إي��ف��رت��ون 
اإلي��ط��ال��ي ك���ارل���و أنشيلوتي 
»الشوط الثاني كان صعبا، لكننا 
تفوقنا ب��ال��روح التي حتلى بها 
الالعبون، واستطعنا في نهاية 
األم��ر إنهاء امل��ب��اراة منتصرين، 
ن��ح��ن س���ع���داء ب��ه��ذه النتيجة 

وبالصدارة«. جاء الهدف األول 
بعد لعبة ثالثية ب��دأه��ا صانع 
األل��ع��اب ال��ك��ول��وم��ب��ي خاميس 
رودريغير املنتقل مطلع املوسم 
من ريال مدريد اإلسباني، فوصلت 
إل��ى املدافع اإليرلندي سيموس 
كوليمان الذي حولها خلفية إلى 
كالفيرت-لوين املتربص ام��ام 
املرمى، فسددها من مسافة قريبة 
وقف احلارس اإلسباني فنسنت 

غايتا امامها عاجزا )10(.
وه��و الهدف اخلامس للشاب 
البالغ من العمر 23 عاما في ثالث 
مباريات معززا صدارته لترتيب 
ال��ه��داف��ني، ك��م��ا ب���ات اول الع��ب 
يسجل إليفرتون في اول ثالث 
مباريات منذ االسكتلندي ستيفن 
نايسميث ف��ي م��وس��م 2014-

.2015
وع��ادل كوياتي النتيجة من 
ت��س��دي��دة رأس��ي��ة بعدما ارتقى 
بني ريتشارليسون والفرنسي 
لوكاس دينيي وحولها على ميني 
احلارس جوردان بيكفورد )26(.

وح���س���م ري��ت��ش��ارل��ي��س��ون 
النتيجة إليفرتون من ركلة جزاء 
على ي��س��ار احل���ارس ل��م ينجح 
غيتي بالتصدي لها رغم ارمتائه 

الجتاه الكرة )40(.

تشلسي ينجو من خسارة 
كارثية

جن���ا ت��ش��ل��س��ي م���ن خ��س��ارة 
ك��ارث��ي��ة صفر3- ام���ام مضيفه 
وست بروميتش ألبيون العائد 
ه��ذا امل��وس��م إل��ى »برمييرليغ«، 
وع���اد م��ن بعيد حتى جن��ح في 
خطف ال��ت��ع��ادل ف��ي ال��وق��ت بدل 

الضائع.
وتقدم صاحب الضيافة بشكل 
سريع عن طريق االيرلندي كالوم 
روبنسون )4 و25(، ليضيف 
كايلي ب��ارت��ل��ي ال��ه��دف الثالث 
)27(. وقلص مايسون ماونت 
)55( وكالوم هودسون-اودوي 
)70( النتيجة، قبل أن يخطف 

تامي ابراهام التعادل )3+90(.
ويتحمل خط الدفاع مسؤولية 
األه�����داف ال��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا مرمى 
احل��ارس األرجنتيني املخضرم 
ويلفريدو كاباييرو ال��ذي حل 
بدال من االساسي االسباني كيبا 
اريساباالغا في تشكيلة املدرب 
ف��ران��ك الم��ب��ارد بسبب األخطاء 
الكثيرة التي يرتكبها، م��ا دفع 
ال�«بلوز« للتعاقد مع احل��ارس 
السنغالي إدوار مندي من رين 

الفرنسي اخلميس.

لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

روي هودجسون

هودجسون: قانون ملسة اليد يفسد اللعبة
قال روي هودجسون مدرب كريستال باالس 
إن التفسير اجل��دي��د لقانون ملسة اليد يفسد 
اللعبة بعدما خسر 2-1 أمام إيفرتون بسبب 
ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم اليوم السبت.
واحتسب احلكم كيفن فريند ركلة ج��زاء 
إليفرتون، نفذها ريتشارليسون بنجاح، بعدما 
ملست الكرة يد جويل وارد مدافع باالس الذي بدا 

أنه كان يحاول إبعاد ذراعه عن طريق الكرة.
وتغير القانون املوسم املاضي عن طريق 
مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم وبات يترك 
أثرا كبيرا على ال��دوري اإلجنليزي هذا املوسم 
بعدما أصر االحتاد الدولي )الفيفا( على ضرورة 

تطبيق كل مسابقات ال��دوري للقانون بنفس 
الشكل وبنفس طريقة االستعانة بحكم الفيديو 

املساعد.
ووفقا ألح��دث تفسيرات قانون ملسة اليد، 
بات ينظر إلى الكثير من احلاالت باعتبارها من 

األخطاء بدال من اللمسات غير املقصودة.
وق��ال هودجسون »أعتقد أن القانون غير 
منطقي. ال أتفهم كيف سمح كل أط��راف لعبة 
كرة القدم، رابطة الدوري اإلجنليزي واحلكام 
واملسؤولون ومدربون، بتطبيق هذه الالئحة. 

إنها تفسد كرة القدم وال شك في ذلك«.
وأض��اف »نحن ال نفهم متى تعتبر ملسة يد 
ومتى ال. األم��ر أن��ه ميكن متابعة الشاشة ثم 

القول إنها ملسة يد. هذا غير منطقي. أنا ال أود 
االستفادة منها أو اخلسارة بسببها«.

وتابع املدرب البالغ عمره 73 عاما »أنا أتوقع 
ما سيحدث بأنه سيبدأ الالعبون في تسديد 

الكرة نحو اليد ثم الصراخ بالقول ملسة يد«.
وواص��ل »هذه كانت مباراة رائعة تعرضت 
للتدمير بسبب قرار. أنا غير مقتنع بهذا القانون. 
املتخصصون في ك��رة القدم يجدون صعوبة 
في قبول ذل��ك«. وك��ان ب��االس استفاد من مثل 
هذا األمر في الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد 
األسبوع املاضي عندما احتسبت ركلة جزاء ضد 
فيكتور لينديلوف، وقال هودجسون آنذاك إنه 

يفضل »النسخة املبسطة« من قانون ملسة اليد.

احلزن يسيطر على مدرب »دورمتوند«
سيطر الذهول على لوسيان فافر مدرب بروسيا دورمتوند، 
بعد هزمية فريقه املفاجئة )2-0( أمام مستضيفه أوجسبورج، 
السبت، على الرغم من استحواذ الفريق املرشح للقب دوري 
الدرجة األولى األملاني لكرة القدم، على الكرة بنسبة 80 %، لكنه 

فشل في التسجيل.
وقدم دورمتوند أداء متواضعا، مقارنة مبا فعله في الفوز 
السهل )3-0( على بروسيا مونشنجالدباخ، في اجلولة األولى 

األسبوع املاضي.
وبغض النظر عن أول 25 دقيقة حيث قدم دورمتوند أداء 
جيدا، فشل الفريق ال��ق��ادم من وادي ال��رور في العثور على 

مساحات، وافتقر للدقة في التمريرة األخيرة.
وأبلغ فافر الصحفيني: »ما زال أمامنا الكثير من العمل، أشعر 

بخيبة أمل كبيرة، ومن الصعب تقبل هذه الهزمية«.
وواصل: »سيطرنا على املباراة تقريبا واستحوذنا على الكرة 

بنسبة 80 %، لكن في بعض األحيان ال مينحك هذا الكثير«.


