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بـولتـون هيـزم ليفـربـول وتـشيـليس يـسقـط يف فخ التعـادل بـالـدوري االنجليـزي أمـام استـون فيال
تـغلـب بـــولـتــــون علـــى لــيفـــربــــول 2/صفـــر يف
افتتاح مبـاريات املرحـلة السابعـة من مباريات
الـــــدوري االجنلـيــــزي لـكـــــرة القــــدم لـيـــصعــــد
بــولتـون إلـى املـركــز الثــاني يف جـدول تـرتـيب
املـسـابقـة مــؤقتــا حلني إقـامـة بـاقـي مبـاريـات
املـرحلة بيـنما تلـقى ليفـربول صـدمة جـديدة

وظل يف منتصف اجلدول.
وسقــط تـــشــيلـــســي يف فخ الــتعـــــادل 1/1 مع
ضـيفه أسـتــون فـيال يف مـبــاراة أخــرى بـنفــس
املرحلة التـي شهدت أيضا تعـادل إيفرتون مع
مـانشـستر سـيتي بنفـس النتـيجة وهـزمية كل
من تشارلتون أمام ضيفه أرسنال وميدلسبره

أمام مضيفه شيفلد بنتيجة واحدة 2/1.
وافتـتح بـــولتـــون مبــاريــات املــرحلــة مبفــاجــأة
حقـيقـيـــة بـــالــتغلـب علـــى لـيفـــربــــول. وسجل
جـاري سـبيـد وإيفـان كـامبـو هـديف بـولتـون يف
الـــدقـيقـتـني 30 و51 بـيـنـمـــا تــصــــدى القـــائـم
لـتـــســــديــــدة االسـبــــانـي خــــايف ألــــونـــســــو جنـم
ليفـربـول ليحـرم الفــريق الضـيف من تعـديل

النتيجة.
وجـاء الهـدف االول إثر ضـربة حـرة احتـسبت
علـى االسبـاني خـوسيه مـانـويـل ريينـا حـارس
مرمـى ليفربـول بسبب ملـسة يد خـارج منطقة
اجلـزاء حـيث تقـدم سـبيــد لتـسـديــد الضـربـة

ووضعها يف شباك ريينا.
وألقى كامبو امللح على جراح ليفربول عندما
سجل الهـدف الثـاني لفـريق بـولتــون بضـربـة
رأس إثـــر متـــريـــرة عـــرضـيـــة مـن زمــيله كـيفـن

ديفيز يف بداية الشوط الثاني.
ورفع بــــولـتــــون بهــــذا الفــــوز رصـيــــده إلــــى 14
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عظيمة". 
واعتـرف مـوريـنيـو قـائال "كنـت لن أنــدهش لـو

أحرزوا هدف الفوز يف 
النهاية. النه ببساطة لم يكن يومنا". 

وجنـح أرسنــال يف حتــويل تخـلفه بهــدف أمــام
مـضيـفه تشـارلتـون إلـى فـوز ثـمني 1/2 ليـرفع
رصـيده إلـى 11 نقطـة يف املركـز السـابع بينـما
جتمـد رصيـد تـشـارلتـون عنـد ثالث نقـاط يف
املـركز العشريـن االخير ليزداد مـوقفه صعوبة

يف البطولة هذا املوسم. 
وتقدم تشارلتـون بهدف سجله دارين بينت يف
الدقيـقة 21 ثم سجل الهولـندي الدولي روبن
فان بيرسـي هدفني الرسنال يف الدقيقتني 32

و49. 
وأفلـت مــانــشــسـتــر سـيـتـي مـن الهــزميــة أمــام
مـــضــيفـه إيفـــــرتـــــون وحـقق الــتعـــــادل 1/1 يف
الـدقـيقــة االخيـرة مـن اللقــاء ليـرفـع رصيـده
إلـــى ثـمـــانـي نقـــاط يف املـــركـــز احلـــادي عــشـــر
مقابل 13 نقطة اليفرتون يف املركز اخلامس.

وسجل أندرو جـونسن هدف التقـدم اليفرتون
يف الــدقـيقــة 44 ولكـن ريتـشــاردز سجل هــدف
الـتعادل ملـانشـستـر سيـتي يف الثـواني االخـيرة

من اللقاء. 
ويف مبـاراة أخـرى جـرت فـاز شـيفلــد الصـاعـد
حــديثـا للــدوري االجنليـزي علــى ميـدلـسبـره
بهــــــدفـــني سجـلهــمــــــا روب هــيــــــولــــســي وفـــيل
جـاجيلكـا يف الدقـيقتني 35 و90 مقـابل هدف
ملـيـــدلـــسـبــــره سجـله يـــاكـــوبـــو إيـــوجـبـيـنـي يف

الدقيقة 49. 

نقـطـــة يف املـــركـــز الـثـــانـي بـــاملــســـابقـــة بفـــارق
نقـــطــتــني خـلف تــــشـــيلــــســي حـــــــامل الـلقــب
ومـتــصـــدر الـبــطـــولـــة بـيـنـمـــا جتـمـــد رصـيـــد

ليفربول عند عشر نقاط يف املركز التاسع.
وعلــى اسـتــاد "سـتـــامفــورد بــريــدج" يف لـنــدن
فــشل تــشـيلــسـي حــامـل اللقـب ومـتـصــدره يف
احلفـــاظ علـــى تقـــدمه املــبكـــر وسقــط يف فخ
الــتعــــادل أمــــام ضـيـفه أسـتــــون فــيال لـيـــــرفع
تــشيلـسـي رصيــده يف الصـدارة إلـى 16 نـقطـة
ويـصـبح مهــددا بفقــدهــا لـصــالح مــانـشــستــر
يـونــايتـد أو بـورتــسمــاوث إذا حقق أي مـنهمـا

الفوز يف مباراته غد االحد بنفس املرحلة.
أمـا أستــون فيال فــرفع رصيـده إلــى 13 نقطـة

يف املركز السادس.
وتقـدم تـشيلـسي بهـدف مبكـر سجله املهـاجم
االيـفواري الـدولي ديـديه دروجـبا يف الـدقيـقة
الثـــالثــة مـن املبــاراة ولكـن أستــون فـيال حقق
التعادل بهدف سجله جابرييل أجبوالهور يف
الـدقيقـة 45 ليـنتهـي الشـوط االول بـالتعـادل

.1/1
وفشل الفريقان يف هز الشباك خالل الشوط

الثاني لينتهي اللقاء بنفس النتيجة.
وقــال جــوزيه مــوريـنيــو املــديــر الـفنـي لفــريق
تـــشــيلـــســي عقـب املـبــــاراة "الـنـتــيجــــة لـيـــسـت
عــادلــة. حـيث حــاول أحــد الفــريقـني حتقـيق
الفــــوز يف حـني حــــاول االخـــــر إنهــــاء املـبــــاراة

بالتعادل". 
وأضــاف مــوريـنيــو "أعـتقــد أنهــا كـــانت أفـضل
مبــاريـــاتنــا هــذا املــوسـم . إننــا قـــدمنــا أداء ال
يـصـــدق وأعـتقـــد أنـنـــا صـنعـنـــا عــشـــر فـــرص

الدوحة / وكاالت
اعلـنـت الـلجـنــــة املـنــظـمــــة
لــــدورة االلعـــاب االسـيـــويـــة
اخلــامــســة عــشــرة >اسـيــاد
الـــدوحــــة 2006<، ان شعلـــة
الدورة ستضاء يف العاصمة
الـقــــطـــــــريـــــــة الـــــــدوحـــــــة يف
الـثـــامـن مـن شهـــر تــشـــريـن
االول اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  يف
احــتفــــاالت صــــاخـبــــة دعـي

شـعلـــــة االلعــــاب اآلسـيــــويــــة تــضــــاء يف الــــدوحــــة
ــــــــــــــــــســـــــــبـــــــــت املـــقـــــــــبـــل: ـال

االعالمي الرئيسي. 
ويف 7 مـنه، يـــزور املـــدعـــوون
القريـة االوملبية قبل الظهر
ويحــضــــرون حـفال تــــراثـيــــا

قطريا مساء. 
ويف 8 مـنه، يـــزور املـــدعـــوون
مـــطـــــار الـــــدوحـــــة لـالطالع
علــــى القــــاعــــة اخملــصــصــــة
لـــزوار االسـيـــاد، ويف املــســـاء
يــقـــــــــــــــــــــــام حــفــل إضــــــــــــــــاءة

الشعلة.

ويعـتبــر >اسيـاد الـدوحـة<
ثــــــانــي اكــبــــــر حــــــدث دولــي
لـاللعـــــاب املــتــنـــــوعــــــة بعـــــد
االلعـاب االوملبية وستشارك

فيه 46 دولة. 
ووضعــت اللجـنـــة املـنـظـمـــة
بــــــرنـــــــامجــــــا لـــضــيـــــــوفهــــــا
املدعويـن، يبدا يف 6 تشرين
االول بعرض ملدير البطولة
حــــــــــــــــول االســــــتــعــــــــــــــــدادات
النهـائيـة، ثم زيـارة للمـركـز

الــى حـضــورهــا شخــصيــات
ريــاضـيــة عــاملـيــة واسـيــويــة
وعــربيــة، قـبل انـطالقهــا يف
جـولـة طـويلـة علـى ان تعـود
الـــى الـــدوحـــة يـــوم افـتـتـــاح
الـــــدورة يف 1 كـــــانـــــون االول
املقـــبل الضـــــــاءة الـــــشـعلـــــــة
الـرئيـسيـة يف استـاد خليـفة
الـــــــدولــي، الــتــي ســتــبـقـــــــى
مـــضـــــــاءة حــتـــــــى اخــتــتـــــــام

البطولة يف 15 منه. 

عمان/ وكاالت
استـــدعي املــدرب الفلـســطيـني مـحمــد
الـصبـاح 22 العبــاً للمعـسكـر التـدريـبي
الـــــذي بـــــدأ يف عــمـــــان أمــــس، يف إطـــــار
االسـتعــدادات للقـاء املـنتـخب الـصيـني
يف احلـــادي عــشـــر مـن الــشهـــر احلـــالـي
ضـمن اجلـولـة اخلـامـسـة من تـصفيـات

كأس أمم أسيا .2007 
وضمت تشكيلة املنتخب الفلسطيني 8

معسكر  اردين لـلمنتخب الفلسـطيني استعدادا ًملـواجهة الصني 
األردن امس حـيث ستنـتظم يف معـسكر
تـدريـبي ملـدة عـشـرة أيـام، قـبل أن تالقي
املـنـتخـب الـصـيـنـي ضـمـن إطــار مـبــاراة
اإليـــــاب وعلــــى اسـتـــــاد امللـك عـبــــد اهلل

الثاني. 
وسيـصل املـنتـخب الـصـينـي يف الثــامن
من الـشهـر اجلـاري إلــى عمــان وفق مـا
ذكـــــــر املـــــــوقـع االلـكـــتـــــــرونـــي لـالحتـــــــاد

اآلسيوي.

العبـني محتــرفني هم فـادي اليف وفهـد
العـتــال احملـتــرفــان يف الــدوري األردنـي
ومـاجـد أبــو سيـدو "الـســامليـة الكـويـتي"
وعــمــــــر خلــيـل وعلــي نـــصـــــار "الـــــدوري
الـسوري" وبـرونو بـشارة وروبـرتو كـاتلون
وفـرانسيسكـو عالم، فيما خلـت القائمة
من تيسير عامر حلصوله على إنذارين

وجمال احلولي إلصابته.
ورحلت بعثـة املنتخب الفـلسطيـني إلى

لندن/ وكاالت
أصــبـح مهــــاجــم مــنــتخــب
إجنلـتــرا ونــادي لـيفــربــول
االجنلـيـــزي لـكــــرة القـــدم
بـيـتــر كــراوتــش هــو أحــدث
العب كــرة قــدم يـسـتهــدفه
اللـصــوص بعــدمــا تعــرض
مـنـــزله مبـنــطقــة ألــدرلـي
إيــدج للـسـطــو بيـنمــا كــان
ــــاراة الالعــب يــشــــارك مبــب
ـــــول أمـــــام فـــــريـقه لــيفـــــرب
غلــطــة ســراي الـتــركـي يف
بـــطـــــــولـــــــة دوري أبـــطـــــــال

أوروبا.
وسجل كـراوتش هـدفني يف
تلك املبـاراة التي فـاز فيـها
ليفـربـول 2/3 علـى ضـيفه
التركي ولكنها حتولت إلى
ليلة قـامتة عندما عاد إلى
مـنـــزله لـيجـــد اللــصــوص
وقــد سـطــوا علــى االشيــاء
الثمـينة بـاملنزل وهـربوا يف

سيارته اخلاصة.
ـــصــــــوص كــمــــــا خــــــرب الـل
ممـتـلكــات كــراوتــش بعـمل
شقـــــوق كــبــيـــــرة يف أرائــكه

اجللدية.
وكـان آندي فـان دير مـايده
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تـعـــــــرض مــنـــــــزل االنـجـلــيـــــــزي كـــــــراوتـــــش لـلـــــرسقـــــــة 

أعلن سمير زاهـر رئيس االحتاد املصري لكرة القدم أن االحتاد
املصـري أنهـى استعـداده لتـنظـيم مبـاراة دوليـة يشـارك فيهـا

منتخب مـصر مع منتخـب لبنان املـطعم مبجموعـة كبيرة
مـن جنــوم املـنـتخـبـــات العــربـيــة يف إطــار دعـم لـبـنــان

واملقـررة يـوم  غــد الثالثــاء املصـادف
الثــالـث من تـشــرين األول

اجلاري . 
وأضـــــــاف ســـيـحــــصـل

جـمـيع املــشـجعـني
ــــــــــــى عـلـــــمـــــي عـل
مــصـــــر ولــبــنـــــان
مجــــانــــا أثـنــــاء
دخـولهـم استـاد
القاهـرة تعبـيرا
عـن الـتـضـــامـن
املــــــصـــــــــري مـع
الـــــــــــــــــــــشــــعـــــــــــب
ـــــــي ــــــــــــان الـلـــــبـــــن
ـــــــــــــــشــقــــــــيــــق، ال
وســـــــيــــكـــــــــــــــــــــون
الدخول مجانا
جلــــــــــــــمــــــــــــــيـــــــع
اجلماهير التي
مـن املـتـــــوقع أن

يتجاوز.
عـــــــددهــــــــا 70 ألف
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استـكامل االستعـدادات املرصيـة السـتضـافـة مهـرجـان دعـم لبنـان
متفـرج بعد أن قـام عدد مـن رجال األعـمال بـشراء
جميع تـذاكر مـدرجات الـدرجتني الـثانـية والـثالـثة
لتوزيعها مجـانا على الراغبـني يف حضور املهرجان
الــــذي أطلـق علـيه "لـبـنـــان كـمـــا كــــان". وعقـــد
حسـن صقر رئيـس اجمللس القـومي للريـاضة
املصريـة وسمير زاهر رئيـس احتاد كرة القدم
مــؤمتـــراً صحــافـيــاً بــأحــد فـنـــادق القــاهــرة
بـحضــور أعضـاء الـسفـارة اللـبنــانيــة مبصـر

إلعالن كافة ترتيبات وتفاصيل املهرجان.
كــــان مــن املقــــرر إقــــامــــة هــــذا املهــــرجــــان يف
األسبـوع األول من أيلول املـاضي  يف أعقاب
انتهـاء احلرب "اإلسرائيلية" على لبنان، إال
أن املهــــرجــــان مت تــــأجـيـله بـــسـبـب أحــــداث
حـزينـة عـاشتهـا الكـرة املصـريـة بعـد وفـاة 3
العـبني مـصــريني صغـار الــسن، هـم محمـد
عبـد الوهاب العب األهـلي ومنتخب مصر،
وأحــمـــــد وحــيـــــد ورامــي جـــمعـــــة العــبـــــا
الـتـــــرســـــانـــــة، ويخــصــص كـــــامل إيـــــراد
املـهــــــــرجــــــــان لــــــــدعـــم إعــــــــادة اعـــمــــــــار
لبنـان.يذكـر ان االحتاد العـراقي لـكرة
القدم اختـار احلارس الدولي السابق
سعـــد نـــاصـــر احملـتــــرف يف صفـــوف
االوملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــي املـــصـــــري ممــثل
الـكــــــــــــــــــــــــــــــرة الـعـــــــراقــيـــــــة يف هـــــــذا

املهرجان.

مبـــشــــاركــــة احلــــارس سعــــد نــــاصــــر

مدريد/ وكاالت
حقق بـرشلـونـة فـوزه الـرابع
يف املـــــــــوســـم احلـــــــــالـــي مـــن
ـــــانــي لـكـــــرة ـــــدوري االســب ال
القــدم وتغـلب علـى مـضـيفه
أتـليـتيـك بيـلبـاو 1/3 مـسـاء
أمـــــــــس االول الـــــــــســــبــــت يف
افـتـتــاح املـــرحلــة اخلــامــســة
مـن املسـابقـة لـينفـرد حـامل
اللقب برشلونة بالصدارة. 

وتقدم بيلباو يف الدقيقة 11
بهـدف سجله خافيير يستي
ـــــة يف ـــــون ــــــرشل ثـــم تعـــــادل ب
ـــثـــــــــوانـــي االخـــيـــــــــرة مـــن ال
الشـوط االول بهـدف سجله
أوستــاريــز العـب بيـلبــاو عن
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بـــرشلــونـــة حيقق فــوزه الـــرابع يف الــدوري االسـبــاين
نحن نـأمل جـميعـا أن يعـود
)إيتو( إلى املالعب قريبا". 

وقـال فيلـيكس سـاريوجـارتي
املـديـر الفـني لفـريق بـيلبـاو
والـذي أصبح يف أزمـة كبـيرة
عقـب املـبـــاراة "يجـب علـيـنـــا
ــــــــواصـل الـعـــمـل فـقــــط أن ن

بشكل جدي". 
ـــــة املـــــاضــيـــــة وكـــــانـــت اللـــيل
محــزنــة بــالنــسبــة لــرئيـســة
أتليـتيك بيلباو اجلـديدة آنا
أوركيجـو الـتي تــولت رئـاسـة
النـادي يـوم االربعـاء املـاضي
خلفـــا لفـــرنـــانـــدو المـيكـيـــز
ــــــــــذي اســـتـقــــــــــال مـــن الـــــــــــــــ

منصبه. 
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اخلشونة مع جوديونسون. 
ــــة ــــون ـــــرشل وارتـفع رصــيــــد ب
حـــــامل الـلقــب وبـــطل دوري
أبطـال أوروبـا إلــى 13 نقطـة
يف الـصـــدارة بـيـنـمـــا جتـمـــد
رصيـد بـيلبـاو عنـد نقـطتني

يف املركز الثامن عشر. 
ويــؤكــد هـــذا الفــوز أن نــادي
بــرشلــونــة لــديه فــريق قــوي
يـــسـتــطـيـع تعـــويــض غـيـــاب
النـجم الكــاميــروني الــدولي
صــامــويـل إيتــو عـن صفــوفه
ــــســبــب ــــــة ب لـفــتــــــرة طــــــويـل

االصابة. 
وقـال ســافيـوال عقـب املبـاراة
"إنني أهـدي هديف إلى إيتو.
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طــــريق اخلــطـــأ يف مـــرمـــى
فــــــــريـقـه إثــــــــر ضـغــــط مـــن
كارلس بيول العب رشلونة. 
ويف الدقيقة 60 سجل ايدور
جـوديونـسون الهـدف الثـاني
لـبــرشلــونــة يف الــدقـيقــة 61
إثـــــــــــر متـــــــــــريـــــــــــرة مـــن زايف
هـرنـانـديــز ثم أضـاف زمـيله
خـــافـيـيـــر ســـافـيـــوال الهـــدف
الثـالث للفـريق يف الـدقيقـة
ــــــدريــــس 77 مبــــســــــاعــــــدة ان

انيستا. 

وشهـــدت الـــدقــيقـــة 20 مـن
املبـاراة طرد خافيـير كاساس
ـــــاو الســـتخــــــدامه مــن بـــيلــب
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لوكسمبورغ/ ا ف ب
بـلغــت االيـــطـــــالــيـــــة فـــــرانــــشــيــــسـكـــــا
سـكيـافــوني املـصنفـة خـامـســة املبـاراة
النهـائية من دورة لوكسمبورغ الدولية
لكـرة املـضــرب البــالغـة جـوائـزهـا 074
الف يــورو، بفــوزهــا علــى الـبــولـنــديــة
انييـسكا رادوانـسكا 7-5 و2-6 و6-1 يف

الدور نصف النهائي.

سـكيـافـوين تــواجه ارنكـو يف هنــائي دورة لـوكـسـمبـورغ
6-3 و5-7 و7-5، عـلــمـــــــا ان االخــيـــــــرة
كانت قد تغلبـت يف الدور السابق على
الروسـية دينارا سـافينا املصـنفة رابعة
6-4 و6-3، فيمـا فازت بـوندارنكـو على
الفــرنــسـيــة نــاتــالـي ديــشـي 5-7 و4-6
ــــــــى ــــــــافــــــــونـــي عـل و6-صـفــــــــر، وســكـــي
السويسـرية باتـي شنايدر الـثالثة 1-6

و6-.1

ـ ـ ـ ـ

ووضعــت سكـيـــافـــونـي بـــالـتـــالـي حـــدا
ملغـــامـــرة الـبـــولـنـــديــــة املغـمـــورة الـتـي
اطــاحـت يف ربع الـنهــائـي بــالــروسـيــة
ايلـيـنــــا دميـنـتـيــيفــــا املــصــنفــــة اولــــى

بالفوز عليها 7-5 و6-.2
وسـتــــواجه سـكـيــــافــــونـي يف الــنهــــائـي
االوكـرانية الونـا بوندارنكـو التي فازت
بـدورها علـى التـشيكيـة كفيـتا بـشيكه

روما/ ا ف ب
ـــــــدولـــي قـــــــاد املـهـــــــاجـــم ال

ــــــد الـفــــــرنـــــســي دافــي
ـ ـ ـ
ـ ـ

ثنــائيــة تــريــزيـغيــة تقــود يــوفـنتــوس اىل فــوز  جــديــد
نقاط لكي ينطلق موسمه
من نـقطـة الـصفـر بعـد ان
حـــــــســــم 17 نـقـــــطـــــــــة مــــن
ـــــــة ـــــــى خـلـفـــي ـــــــده عـل رصـــي
تــورطه بفـضـائـح التـالعب
ــــــدرجــــــة بــنــتـــــــائج دوري ال
ــــــــــى والــــتــــي كــــــــــانــــت االول
ــــــى ــــــزالـه ال عــــــواقـــبـهــــــا ان
الـدرجة الـثانيـة باالضـافة
الـــــى جتـــــريـــــده مــن لقــبــي
ــــــــــدوري لـلــــمــــــــــوســــمــــني ال

املاضيني.
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ـ ـ

اليـسانـدرو دل بيـيرو )30(
الـذي سـاهـم ايضـا بهـدف
ــــــــســــي الــــثــــــــــانــــي الـفــــــــــرن

وبالطريقة ذاتها )44(.
وهــــــو الهـــــدف اخلـــــامـــــس
لتـريـزيغـيه يف 3 مبـاريـات،
علمــا انه سجل ثنـائيـة يف
املــــرحلــــة الـــســــابقــــة امــــام

مودينا )4-صفر(.
ويحـتل يــوفـنتــوس املــركــز
االخيـر يف التـرتيب بـفارق
15 نقـــطـــــة عــن املــتـــصـــــدر
بريشيا، وهو يحتاج الى 4

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

تريزيغيه فريقه يوفنتوس
الـى الفـوز الـرابع يف دوري
ـــــة ـــــانــي ـــــدرجـــــة الــث ال
ـــــى االيـــطـــــالـــي عل
حـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاب
ـــــاتـــــشــيــنـــــــــزا، بــي
ـــــتـــــــــــســجـــــيــلـــه ب
ثنـائيـة  نـظيفـة
ــــــــــــة يف املــــــــــــرحـل

اخلامسة.
وجـــــــاء الـهـــــــدف االول
لـتريـزيغيه عبـر رأسيـة اثر
متريرة عرضية من القائد
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تعــرضــا للــســرقــة يف وقـت
سابق من هذا العام.

ـ ـ ـ ـ يف مـنطقـة واحـدة مبـدينـة
تـشيـشـايــر االجنليـزيـة قـد

رونــي العــب مــــانـــشـــســتــــر
يـونايـتد والـلذيـن يقطـنان

ـ ـ ـ ـ العــب نــــــــادي إيـفــــــــرتــــــــون
واملهــــاجــم الــــشهــيــــر وايــن

ـ ـ ـ ـ
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كراوتش يقدم فاصال من املهارة يف دوري ابطال اوربا

جنوم مصر 
تواقون لنجاح 

مهرجان دعم لبنان

القاهرة/ وكاالت

ليفربول يواصل مسلسل تعثره يف الدوري االنكليزي


