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ور
 ص

في
ث 

دا
اح

ـــة  ـــي يــــحــــن لـــــــلـــــــدوري الــــمــــحــــلــــي  ويــــفــــكــــر بــــــعــــــروض عـــرب

جيرارد يتوقع تعيين دالغليش مديرًا 
فنيًا لليفربول 

لندن / د ب ا 

      
       
      



      





         
 
     


      


    

      



     
     
     
    


    

     





لندن /  رويترز

  

  
  
  

  




  
  




  
   
   
   
  
  




   
    
   


    

   



 


  
  
   
     
   
   



   

    
   



   
   
   
  
   

  
    


   
   
    
   
    
    
    


  
   
     
    
    
    
    



لندن /  رويترز   
    

   
   

فيديتش :  برشلونة مرشح 
للفوز بلقب أبطال أوروبا

روما  / رويترز


   
  


   
   



  
  
    


   

 
   

  

  
   
  

   
   
  
  


  



للتنــس        إيطاليــا  بطولــة  فــي  تتقــدم  شــارابوفا 
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باسم عباس : 
ال مجال للمقارنة مع اليمن.. وتأهل منتخبنا محسوم  

 
 
 
 


 




     
     
    
   
     

    
     

  

  
  
 
 



جيرارد يتوقع تعيين دالغليش مديرًا 

     
     
     
    


    

     



  

  
  
  

  




  






  

 
   
   
  
  




لندن /  رويترز

فيديتش :  برشلونة مرشح فيديتش :  برشلونة مرشح 
للفوز بلقب أبطال أوروباللفوز بلقب أبطال أوروبا

  
   
  
  


  

للتنــس        إيطاليــا  بطولــة  فــي  تتقــدم  شــارابوفا 


