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ـناورات الـتـركـية في ثـالثة بـحـار  هي االكـبر في ا
قـبل عـلى مـشروع مـصـيري في تـاريخ هذا الـبـلـد ا
ـتـوسط  الـتـنـقـيـب عن الـغـاز في الـبــحـر االبـيض ا
مقابل ازمة متصـاعدة في االفق مع مصر التي تعد
واجهـة التـحدي  التـركي اجلديد غـواصات جديـدة 
 الــذي يـتـجـاوز كــثـيـراً ازمــات سـيـاســيـة عـدة بـ
الـبــلـدين وكـانت قـابــلـة لـلـتــسـويـات تـخص االخـوان

عزول في مصر . وقف من الرئيس ا سلم وا ا
وفي بـحــر اخلـلــيج الــعـربي  تــعـرضـت اربع سـفن
لـعــمـلــيـة غــامــضـة فــيـهــا روح االسـتــعـراض وجس
الـنـبض في القـيـام بـاعمـال خـادشـة للـهـدوء احملمي
ـياه االهم في بالـتوافـقـات والتـوازنات الـدولـية في ا
الــعـالـم  من حـيث خــدمــاتـهــا في نــقل ثــلث مـوارد

راتها . الطاقة عبر مضائقها و
 وهنـاك قـريـبـاً  عـبـرت قـبل أيـام حـامـلـة الـطـائرات
االمـريـكـيـة لـنـكـولـن الـعـمالقـة ومع سـرب الـقـاذفـات
االستراتيجية بي 52  وتبعت ذلك فرقاطة وبطاريات
بـاتريوت واالفق مـفتـوح على حشـد عسكـري بحري

كبير .
وقـــبل ذلك كـــلـه  يـــعـــزز االســـطـــوال الـــروسي من
وجوده في الساحل السوري منذ سنت  في اطار

احلرب الدائرة هناك من دون نهاية حاسمة.
الـعراق الدولـة الوحيـدة ومن نوادر دول الـعالم التي
لـيس لهـا بحـر  سوى اطاللـة بحـرية  ال يـكاد يطل
مـنها من دون أن يـستطـيع تلبـية مهـمة بسـيطة مثل
هـرب عبر موانيء التـعقب البحـري للنـفط العراقي ا
غـيــر شــرعـيــة أو شــرعـيــة الى عــمق مـيــاه اخلــلـيج

السباب سياسية حتماً وليست عسكرية.
ـاء وهي صـورة رسـمـهـا كـونـفـشـيـوس الـنــار في ا
وتالمـذتـه في الـكـتـاب الـفذ  –الـتـغـيرات –قـبل ثالثة
ا ينـذر بأنّ هنـاك خطبـاً جلالً سيقع آالف سنـة  

رء عندها سوى أن يكون حكيماً . وليس على ا
يليتهم يقرأون هذا الكتاب الصيني النادر.

يــبـدو أن الـرئــيس الـتـاجـر دونـي تـرامب  قـد شـرع
بفتح سوق جديدة  ستـجعل من عجلة مكائن صنع
السالح وسمسرته قائمة عـلى حيلها وحيلتها  ولن

تتوقف على مدى الليالي والنهارات .
في الـبدء سـأُجزم أنّ حـرباً طـاحنـة من صنـف كسر
العظم وإسالة بحر دماء  لن حتدث بينه وب إيران
الـبـراغمـاتيـة احلـيّالـة الـذكيـة  الـتي تعـرف حـجمـها
جـيـداً  كمـا يـعـرف أهـل القـرى  مـنـابـت تنـانـيـرهم
واسطـبالت غنمـهم وأحصنـتهم وبقـرهم ودجاجاتهم

وسالت البيض . 
ومن أجل أن يكون الفلم الهوليودي الضخم  قائماً
عـلـى درجـة مـرتــفـعــة من الـصــدقـيــة والـوصـول الى
قــلـوب وعــقـول الــنـاس  سـتــتم إضـافــة مـا يــسـمـيه
ــؤثـرات الــنــقـدة وصــنّــاع شــرائط الــشــاشــات  بــا
ـبــتـكــرة  والـبــهـلــوانـيـات الــتي جتـرّ الــتـشــويـقــيـة ا
ـشاهـد من خشـمه  وجتـلسه مـتـعجـبـاً فاحتـاً فمه ا
وأذنـــيه وبــاقي حـــواسه الــعـــامــلــة  مـــدقــوقــاً أمــام

شاهدة الرخيصة الكبير . مستطيل ا
ـهرج  للدول التي يرى فيها بقرةً سيقول الطرمبة ا
حـلـوبـاً طـيبـة طـائـعـة  أن ال عـاصم لهـا إلّـا بـبـركات
ـبــثـوثــة عـلى بــاتـريــوت  والـعــيـون االصــطـنــاعـيــة ا
سماواتهم الضعيفـة  فاشتروا منّا البارود والشبح
ومـا حـولـهـمـا من عـصي غـلـيـظـة مـجـرّبـة  إن كـنـتم

تبتغون النجاة .
سـيـضـيف الى الـفـرجـة اجلـديـدة  حـروبـاً صـغـيـرة
ضـلـلـون باألنـاشـيـد الوطـنـية ـغـرمـون ا يخـوضـها ا
ـاء اخلـليج ـزيّـفـة . سـتُـحـرق حامـلـة نـفطٍ دسـمـةٍ  ا
الــعـربيّ  وسـتُــقـصف ســفـارة هــنـا  وسـتُــحـاصـرُ
مــنــشـأةُ ذهـب أسـود هــنـاك  وســيــتم إعـادة تــنــبـيه
وتـأهـيل داعش وأخـواتـهـا بـالـرضـاعـة  وسـيـخـتـلط
حـابل احلقـيـقة بـنـابل اخلديـعـة  حتى تـهـبط الرعـية
ـا تـيـسـر لهـا من اخلـائـفـة حتت األرض الـرخـوة  
ـكـنـة . وفي الـلـحـظـة الـتي مالجـىء أمـان وسـهـرة 
سـيرتفع فـيها عـياط األمـهات وهنّ يحـضنَّ أكبادهنّ
 سيعلن بـتغريدة مباغتـة شديدة الوضوح والصدق
 عن تـفـعـيل وتـشـغـيل خط الـتـلـفـون الـسـاخن الذي
أودعه في مـنتـجعٍ سـويـسـريٍّ أم  وسـيـكـون على
جهة اخلط األخرى  إيـراني مخوّل ومفوّه وصاحب
لـغــةٍ حتـتـمل أزيـد من تـأويل وتـفـسـيـر  مع احلـفـاظ

على قوة التحميس لدى الناظر الكر .
ـملّ  ـؤقـت من الـشـريط ا وفي نـهــايـة هـذا اجلـزء ا
سـتـتـواصل احلـرب الـطــاحـنـة ضـدّ إيـران الـواليـة 
لـكنهـا ستبـقى كما انـولدت قبل أربـع سنـةً  لغوية
بــاردة تـخــادمــيـة تــبـادلــيـة  تــكـاد تــســيل حـروفــهـا
ورســــــومـــــهــــــا مـن مــــــؤخـــــرة

التلفزيون احلديث .
ـظـلـومـ شـكـراً لـكم أحـبـتي ا
ـضلَّلـ . أنا وعقلي احلا ا
بخير  وبعض بهجةٍ وسالم !
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…dONýË wHO  sكــالــيــفــورنــيــا - وكـاالت - تــوفــيت }
غنـية األمريكية دوريس داي مـثلة وا ا
التي كـانت إحدى أشهر جنمات شباك
الـتـذاكر في اخلـمـسـيـنات والـسـتـيـنات
يــوم االثــنـ  13/5/2019عن عـــمــر
ـؤسسـة التي يـناهز  97عامـا.وقالت ا
حتـــمـل اســـمــــهــــا (إن دي الـــتي أدت
أدوار البـطولـة أمام مـشاهـير مثل روك
هـــدســون وكــاري كــرانـت تــوفــيت في
ــنــطــقــة كــارمــيل فـي واليـة مــنــزلــهــا 
كـاليـفـورنـيـا بـعد نـوبـة الـتـهـاب رئوي).
وبــنـت دي صــورتـــهــا كـــفــتـــاة بــريـــئــة
ومـــحـــبــوبـــة في ســـلـــســلـــة من األفالم
الـرومــانـسـيــة الـكــومـيـديــة مـثل حـديث
الـوسـائـد (بـيلـو تـوك) والـذي نـالت عنه
سة ترشـيحا جلائـزة األوسكار وفـيلم 
ـنك ذا تــاتش أوف مـيــنك. كـمــا أنـهـا ا
صاحـبة أغـان شـهيـرة مثل (كي سـيرا
رتبطة سيـرا) والتي أصبحت األغنية ا
باسـمها رغم أنها ترددت في تسجيلها
في باد األمـر.لكن حياتها الشخصية
لم تـــكن ورديـــة كـــمـــا كــان احلـــال في
أفـالمـــهــــا فـــقــــد تـــزوجـت أربع مـــرات
وطـلـقت ثالثـا وتـرمـلت مـرة كـمـا عـانت
شاكل مالية انهياراً عصبياً باإلضافة 
بــعــد أن بـدد أحــد أزواجـهــا أمـوالــهـا.
ـشـاهـيـر لـنـعـيـهـا. وقـال بول وسـارع ا
مكـارتني جنم فريق البيـتلز السابق(إن
دي كـانت جنــمــة حـقــيـقــيـة قــلـبــهـا من
ذهب). وقـال في مـوقـعه عـلى اإلنـترنت
(ســـأفــــتـــقـــدهـــا لـــكـن ســـأظل أتـــذكـــر
ـشرقـة وضـحـكـهـا الذي ابـتسـامـتـهـا ا
ــــغـــني تــــنـــقــــله لــــآلخــــرين). وكــــتب ا
اخملــضـرم تــوني بــيـنــيت في صـفــحـته
عـلى تـويـتـر (كـانت صـديـقـة رائـعـة لـنا
وســيــدة مـحــبــوبــة ومـوهــوبــة لـلــغــايـة.

سنفتقد ابتسامتها اجلميلة).
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وإلجراء الدراسة احلالية اختبر
ـرضى الــبـاحــثـون مــا إذا كــان ا
الـــذيـن يـــعـــانـــون مـــشـــكالت في
ـــرارة ويـــتـــلـــقـــون الـــعالج في ا
عـيادات خـارجـيـة سـيتـحـسـنون
بشكل أفضل إذا اتبع اجلراحون
معايير أكثـر صرامة التخاذ قرار
اجلـراحـة بـدال من االعـتـماد عـلى

اجتهادات األطباء فحسب.
وتـــــلــــــقى  537مــــــريـــــضــــــا من
ــشــاركــ في الــدراســة رعــايـة ا
طـبـيـة تـقـلـيـديـة بـيـنـمـا وضـعت
شـــروط خلـــضـــوع  530آخـــرين
لـــلــجــراحــة شــمـــلت تــعــرضــهم
لنوبـات ألم حادة واستـمرار هذا
ــدة تــتــراوح بــ  15و30 األلم 
دقيـقة وامـتـداد هذا األلم لـلظـهر
ووجــــود ألـم في أعــــلى الــــبــــطن

يستجيب للمسكنات.
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قــــالت دراســــة حــــديـــثــــة إلى أن
رضى الذين يعانون الكثير من ا
حــــصــــوات مــــراريـــة وآالمــــا في
البطن ال يشعرون بـتحسن كبير
ا يعني رارة  بعد استئصال ا
أن تلـك العـمـليـة اجلـراحيـة قد ال

تكون ضرورية على الدوام.
وتـــــــوصـي إرشـــــــادات الـــــــعالج
ـتـبـعـة فـي الـكـثـيـر من الـبـلـدان ا
ـنــظـار ـرارة بــا بــاسـتــئـصــال ا
ـا في ـريـض أ عــنـدمــا يــعــاني ا
البطن مرتبطا بوجود حصوات.
لـــكن عـــنــدمـــا ال تـــكــون احلـــالــة
طـارئـة لـيس هـنـاك إجـمـاع عـلى
عـاييـر الـتي يقـرر األطبـاء على ا
ــرضى الـذين أسـاســهــا من هم ا
ـكنـهم جتـنب اجلـراحـة وتـلقي
الـــــعالج بـــــاألدويــــة وإرشــــادات

تغيير أسلوب احلياة.

ـشــهـد احلـمــد لـله..  نــسـيـوني ا
فــوق ومــشـــيــوا وكــأني صــاحب
الــــــفـــــراشــــــة.. قــــــالك مــــــا هـــــو
#مـحــمـد_رمــضـان وهــيـتــصـرف
نـلـحق احـنــا نـنـقل الـكـامـيـرات..

احلمد لله ربنا ستر).
ومــســلـسل (زلــزال) من بــطــولـة
مــحـمــد رمـضــان وحال شـيــحـة
ونـســرين أمـ وهـنــادي مـهـنـا
ــصــري ومـن تــألــيف ومــاجـــد ا
عـــبـــدالـــرحـــيـم كـــمـــال وإخــراج
إبــراهــيم فــخــر وإنــتــاج شــركـة
ـالكـها تـامر مرسي. (سيـنرجي) 
سلـسل حول فترة وتدور قصـة ا
زلزال  1992وبالتحديد عن رجل
يـشـتـري مــنـزال بـأقـسـاط مـحـددة
دة والقـيمة وحـ يأتي موعد ا
ســداد الــقــسط األخــيــر يــطــالب
ـنـزل بـتـسـجيـل البـيت صـاحب ا
باسـمه والـتنـازل عن مـلكـيته إال
أن الـــبــائـع يُــمـــاطل إلـى أن يــقع

زلزال .1992
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ـصــري مــحــمـد كــشف الــفــنــان ا
رمضـان تـفـاصيل حـادث تـعرض
له فـي كــــوالــــيس مـــــســــلــــســــله
الـــرمـــضـــاني اجلـــديـــد (زلــزال).
قطع وشارك  رمضان جمهوره 
ــســلـسل فــيـديــو من كــوالـيس ا
والــذي ظــهــر فــيه وهــو يــحــاول
الـنــزول من عـلى سـلـم الـفـراشـة
ولـكــنه فـقــد تـوازنه وســقط عـلى
األرض كـــمــا أن الـــســـلم كــاد أن
يـــســـقط فـــوق رأسه لـــوال تــدخل
ـــســلـــسل والــذين فـــريق عــمل ا

نسيوا أنه معلق باألعلى.
و كــشـف  الــفــنـــان االعــلى اجــراً
تـفاصـيل مـا حـدث عـلى حـسابه
اخلاص عـلى موقع (انـستـغرام)
بــقــوله: (من كــوالــيس مــســلـسل
#زلــزال .. كـان اهم حــاجــة اعـمل
ــشـهــد بـنــفـسي عــلـشــان أكـون ا
مقـنع للـناس اطـلع سلم الـفراشة

وأحترك به).
وأضـــاف: (وبـــعـــد مـــا خـــلـــصت
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شـــهــدت بـــرامج ومــســـلــسالت
رمــضـان فى االســبـوع االول له
في مــصـر  جتـاوزات بـاجلـمـلـة
فى البرامج تنـبعث ب مشاهد
وايـحـاءات جـنـســيـة وبـلـطـجـة
ومــــــــخـــــــدرات وتـــــــاتـى تـــــــلك
الـتجـاوزات رغم صـدور حتـذير
مـن اجملـــــلـس االعــــــلى لـالعالم
ــســلـسالت بـوقف الــبــرامج وا
الــــــتى حتـــــتــــــوى عـــــلـى تـــــلك

التجاوزات.
 ويـــأتى فى مـــقـــدمه الـــبـــرامج
الــتى شـهــدت تـلك الــتـجـاوزات
بــرنـامج الــشالل الــذى يـعـرض
فى قــنــاه  mbcويـــســتــضــيف
الفنان رامز جالل حيث احتوى
عــلى الــفــاظ خــادشـه لــلــحــيـاء
وعــــيـب فى الــــذات االلـــــهــــيــــة

وحتقير لالديان .
كــمــا ان الــبـرنــامـج لم يــعـرض
على الـرقابـة بعـد التـصوير فى

مـخـالــفـة صـريـحـة لــتـعـلـيـمـات
اجملـــلس االعـــلى لالعـالم كـــمــا
قـــامت قــنـــاه الــنــهـــار بــعــرض
قـالب الزفه  3ويقوم برنـامج ا
باستـضافه زوج اليـقاع ازمة
بـيــيـنـهـمــا مـتـجــاوزا كل الـقـيم
سـلسالت االخالقيه . امـا عن ا
فقد جاء مسلسل الزلزال حملمد
رمــضــان والـذى احــتــوى عــلى

مشاهد جنسية صارخة .
 كـمـا احـتـوى مـسـلـسل حـدوته
لــغـاده عـبـدالــرازق عـلى اعـمـال
الــسـحـر والـشــعـوذه فـضال عن
شـاهد اجلـنسيـة كمـا احتوى ا
مـسـلــسل هـوجـان حملــمـد امـام
وكر عـبدالـعزيـز على مـشاهد

سرقة باالكراه .
وامــــــام تــــــلك الــــــتــــــجـــــاوزات
الــــــــــصــــــــــارخـه فـى بــــــــــرامـج
ومـــســـلــــسالت رمــــضـــان قـــرر
اجملـــلس االعــلـى لالعالم انــذار
 12قـــنــاه فـــضـــائــيـــة وطــالب

اجمللس القنـوات بازالة االلفاظ
وااليـحاءات اجلـنـسـيه من على
مـــواقــــعــــهـــا االلــــكــــتـــرونــــيـــة
وشـاشــاتـهـا حـال اعـادة عـرض

هذه احللقات .
راسل وفى تصريحـات خاصة 
الزمان اكد جمال شوقى رئيس
جلــنه الـــشــكـــاوى فى اجملــلس
االعـــــــلـى لالعـالم ان اجملـــــــلس
ـواطن يقـوم ببحث شـكاوى ا
ــــســـلــــسالت مـن الــــبـــرامـج وا
ــعــروضه الـى جــانب ســمــاع ا
شكو فى حقه قبل اتخاذ راى ا
اى قرار واضـاف ان الـهدف من
ذلـك احلــفــاظ عــلى الـــتــقــالــيــد
ــصــريــة ولـــيس قــيــودا عــلى ا
االبداع فى السياق ذاته كشفت
االحـصــاءات ان تـكــلـفــة انـتـاج
مسلـسالت العري والـتجاوزات

تتـكـلف مـلـيـار جـنـيه بـيـنـما 
رصـد  11مــلـيــون جــنــيه فــقط

للبرامج الدينية.
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يــقـع عــدد كــبــيــر من الــنــجــوم
ـصــريـ ضــحـايــا لـبــرنـامج ا
الــــفـــنـــان رامــــز جالل والـــذي
يـحــمل اسم (رامـز في الـشالل)
ويتم تصويره في إندونيسيا.
ويسـتع رامـز جالل باخملرج
الــــلــــبـــنــــاني جــــاد شــــويـــري
واإلعـالمـيـة اإلمـاراتـيـة مـهـيـرة
عـبـدالـعـزيز لإليـقـاع بـضـيوف

البرنامج.
ونـــرصــــد لــــكم بــــعـض أجـــور
ضيوف رامز جالل هذا العام
ـصري خـالد الـصاوي الفـنان ا

 300ألف جنيه.
ـصري أحمد رزق على الفنان ا

 250ألف جنيه.
ـصـريـة حال شـيـحـة الـفـنـانـة ا

على  300ألف جنيه.
ــصـري مـحــمـد رجب الـفــنـان ا

 150ألف جنيه.
ـصــري أحـمـد فـهـمي الـفـنـان ا

 350ألف جنيه.
ـصــري أكـرم حـسـني الـفـنـان ا

 200ألف جنيه.
ـصـريـة فـيـفي عـبـده الـفـنـانـة ا

 175ألف جنيه.
صـرية  شـهيرة 100 الفـنانـة ا

ألف جنيه.
ــصـري تـامـر الـسـيــنـاريـست ا

حبيب  75ألف جنيه.
ـصريـة شيمـاء سيف الـفنـانة ا

 150ألف جنيه.
ـــصــــريــــة غـــادة الـــفــــنــــانــــة ا

عبدالرازق  30ألف دوالر.
ـصـري أحـمـد فـتـحي الـفـنـان ا

 200ألف جنيه.
ويــــتـــــراوح أجــــر اإلعـالمــــيــــة
يـاسـمـ اخلـطـيب ومـصـطفى
حجـاج وسلوى خـطاب ورضا
عــبــدالــعــال مــا بــ  150إلى

 200ألف جنيه.
وكـان رامــز جالل قـد كـشف في
احلــلــقـة األولـى من الــبـرنــامج
سبل اإليـقاع بـالضـيوف وذلك
بـــعــد أن يـــتم إقـــنــاعـــهم أنــهم
يشاركون في برنامج مسابقات
أو إنــهم مـطــلــوبـ لــتـصــويـر
إعالن و االسـتـعانـة بـاخملرج
الــــلــــبـــنــــاني جــــاد شــــويـــري
واإلعـالمـيـة اإلمـاراتـيـة مـهـيـرة
عبدالعزيز لـيساعدا في عملية

اإليقاع بالضيف.
ويقدم رامز جالل خالل احللقة
دور مساعد اإلنقـاذ الذي يظهر
مـتـخـفـيًــا إلى جـانب الـضـيف
فـي فــــقــــرة ويــــتـــــخــــفى بــــزي
الـــغــوريـال في أخـــرى قــبل أن
يــــكـــــشف عـن شــــخـــــصــــيـــــته

احلقيقية للضيف.

{ مـــوســـكـــو-(أ ف ب)  –تــــبـــاهى
ـيـر بـوتـ الـرئـيس الـروسي فالد
ـيـزات الـتـقـارب من خـالل ريـاضة
الـهوكي خالل مـبـاراة ثم سقط بـعد
تـعـثـره في بسـاط أحـمـر وضع على

اجلليد.
وقـد شـارك الـرجل القـوي لـلكـرمـل
( 66عـاما) فـي لـقـاء بـ مـسـؤول
روس وجنـوم هــوكي فـي سـوتــشي
جـنـوب روسـيـا.  وغـالـبـا مـا يـظـهر
ــــارس أنــــشــــطـــة بــــوتــــ وهـــو 
ريـــاضــيــة.  وقــال بــوتــ ردا عــلى
ســؤال حـول (دبــلــومـاســيــة هـوكي
مـحتـمـلة) خالل حـديث عـلى هامش
ــبـاراة بــثه الــتـلــفـزيــون الـروسي ا
األحـد (هـذا يـقـرب الـنـاس ويـسمح
بـــنـــسج عـالقـــات ثـــقـــة). وإن جنح
بـوتــ فـي تـســجل  9من األهــداف
ال 14في فــريـقه عــلق مــسـتــخـدمـو
مـــواقـع الــــتـــواصـل االجــــتـــمــــاعي
خصوصا على مـشاهد سقوطه بعد
تعـثره في بـساط أحـمر أثنـاء حتية
اجلمهور.  وفي ح هرع اثنان من
ــسـاعــدته نـهـض بـوتـ الالعــبـ 

وحـــده وواصل حتــيـــة اجلــمــهــور.
وأثار شـريط الفـيديو هـذا تعلـيقات
ساخرة وتـساءل البـعض ما سيحل
بالـسجادة الـتي تسبـبت في سقوط
الرئيس.  ويطـرح بوت نفسه على
ط عـــيش صــحي انه مــدافـع عن 
وغــالــبـا مــا يــظــهــر خالل أنــشــطـة
ريــاضـــيـــة.  وكـــان شــارك فـي عــدة
مـــبـــاريــات هـــوكي.  وكـــان بـــوتــ
شــــارك في مــــبــــاراة مع الــــرئــــيس
الـفنـلـندي سـولي نـيـنـيسـتـو.  وهو
يــتـزلـج عـلى اجلــلـيــد بـانـتــظـام مع
رئـــيـس بـــيالروســـيــــا ألـــكـــســـنـــدر
لــوكـاشــيـنــكـو. اجلــمـعــة شـارك في
ـبـاراة إلى جـانـب بوتـ سـيـرغي ا
شـــويــغـــو وزيــر الـــدفـــاع الــروسي
والعــبـو هــوكي روس كــبـافــيل بـور
وسالفــا فــيـتــيـســوف.  وفــاز فـريق
ـبــاراة بـنـتــيـجـة 14 الـرئــيس في ا
مـــقــابل  7لــفـــريق يـــضم هــواة من
ـيـلـيـارديـر مـسـتـوى رفـيع بـيـنـهم ا
غــيـنــادي تـيــمــتـشــيــنـكــو اخلـاضع
لـعــقــوبـات أمــيـركــيــة لـعـالقـاته مع

. الكرمل
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