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أجريت قـرعـة نصف نـهائي دوري
أ أوروبـــــا فـي الـــــعـــــاصـــــمـــــة
األيــرلــنــديــة دبــلن وأســفــرت عن
مـواجـهـة مـتـوازنـة بـ الـبـرتـغال

وسويسرا.
فـي حـ أبـرزت الـقـرعـة مـواجـهـة
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تُوج الكـرواتي لوكـا مودريـتش العب وسط ريال مـدريد امس الـثالثاء رسـميًـا بجائـزة الكـرة الذهـبية

التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
وتفوَّق مـورديتش عـلى كلٍ من البـرتغالي كـريسـتيـانو رونالـدو مهـاجم يوفـنتوس وأنـطوان جـريزمان
جـنـاح أتلـتـيـكـو مـدريـد.جـاء اإلعالن عن فـوز مـودريـتش بـاجلـائـزة في احلـفل الـذي أُقـيم مـسـاء الـيوم
اإلثـنـ في قاعـة جرانـد بالسـيس في الـعاصـمة الـفـرنسـيـة باريس وقـدمه الالعب الـفرنـسي الـسابق
ديـفيـد جـينـوال. كـان مورديـتش الـذي قاد ريـال مدريـد لـلفـوز بـدوري أبطـال أوروبـا ومنـتـخب كرواتـيا
نـحها ونـديال أحرز جـائزة أفضل العب بـأوروبا هذا الـعام وكـذلك جائزة األفـضل التي  لوصافـة ا
االحتاد الـدولي ألفضل العب بالـعالم. وجـمع مودريـتش بذلك ب اجلـوائز الـثالث ليكـسر احـتكار كل

من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على اجلوائز الفردية في السنوات العشر األخيرة.
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تـــنــتـــظـــر جــمـــاهــيـــر ريــال مـــدريــد
لكي في اإلسباني مشاركة الفريق ا
بــطـولــة كـأس الــعـالم لألنــديـة خالل
شهـر ديسمـبر/ كـانون أول اجلاري
لـلــعـام الـثـالث عــلى الـتـوالي.وتـأهل
ونـديال فريـق العـاصمـة اإلسبـانيـة 
األنــديـة بــعـد تــتـويـجـه بـلـقب دوري
أبـــطـــال أوروبـــا لـــلـــمـــرة الـ 13في

تاريخه.
وتنطـلق البطـولة التي تـستضـيفها
دولــة اإلمــارات يـوم  12ديــســمــبــر
اجلـــــاري حــــتى  22 مـن الــــشـــــهــــر
ذاته.ويـــبـــدأ الــــريـــال مـــشـــواره في
الـبـطـولـة من الـدور نـصف الـنـهـائي
يــوم  19ديــســـمـــبـــر/ كـــانــون أول
مـنتـظـرًا الفـائز بـ كـاشيـمـا أنتـلرز
الــــــــيــــــــابـــــــانـي وجــــــــواداالخـــــــارا
ــريــنــجي في ـكــســيــكي.ويــرغب ا ا
حـصـد الــلـقب لــلـمـرة الــثـالــثـة عـلى
الـــــتـــــوالي فـي ظل امـــــتـالكه عـــــدة
أســلـحـة بـارزة يـسـتــعـرضـهـا  عـلى

النحو التالي:
WOMH « ‚—«uH «

تملك الفرق األوروبية دائمًا أفضلية
عند مـواجهة منـافسيـها في القارات

األخـرى نـظـرًا لـلـفـوارق الـفـنـيـة في
ـــســــتــــويـــات.وعــــلــــى مـــــدار 14 ا
ـثلـو الـقارة نـسخـة مـاضيـة جنح 
الــعـجــوز في نـيل الــلـقب  10مـرات
بينما حصد أبطال أمريكا اجلنوبية
الـــــلــقب في  4 مــنــاســبـات.وســبق
للريال الـفوز باللقب  3 مرات أعوام
 2016 2014 و2017 كما فعل

بـــرشــلـــونـــة الـــذي تُــوج بـه أعــوام
 2011 2009 و2015.بينما فاز
مـانشـسـتر يـونـايتـد بـايرن مـيونخ
مــيالن وإنــتــر مــيالن بــالــلــقب مــرة

واحدة لكل منهما.
ÍeK¹u « —UDI «

ـلـك الــريــال سالحًــا شــرسًــا عــنـد
مـــشــاركــته في مــونــديــال اإلمــارات

وهـــو الــويــلــزي جـــاريث بــيل.ورغم
الــشــكــوك الـتـي حتـوم دائــمًــا حـول
قدرة الدولي الـويلزي عـلى تعويض
رحــيل الــبـــرتــغــالي كــريــســتــيــانــو
ــاضي عن رونـــالــدو في الــصـــيف ا
ــلــكـي إال أن اجلــمــاهــيـر الــنـادي ا
تــعـــول عـــلى بــيـل.وشــارك بـــيل مع
الــــريـــال فـي نــــســـخــــتي  2014  و
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لي أو للنادي".
 ورفض العب ريال مدريد السابق
حسم مصيره سواء باالعتزال أو
بــدء جتــربــة جــديــدة قـائــلًــا: "كل
شيء وارد أن يحدث لكن اجلميع
يـــعــــلم اآلن أن مــــســـيـــرتـي هـــنـــا

وسم". ستنتهي بنهاية ا
واخــتـــتم: "ال زال لـــدي وقت كــافٍ
لــلـــتــفــكــيــر بــشـــأن مــســتــقــبــلي
ــا أنــهي واخلــطــوة الــقــادمــة ر
مسـيرتي تـمامًـا لكـني قد أخوض
جتــربــة أخــرى مــثــيـرة فـي مــكـان

آخر".
أعلن الـهـولنـدي آري روبن جنم
ـاني رحـيله عن بـايرن مـيونخ األ
وسم الـنـادي الـبـافـاري بـنـهـايـة ا

احلالي 2018/2019.
وقـال روبن الــبـالغ من الـعـمـر 34
عـامًـا في تصـريـحات تـلـفزيـونـية
لــــقـــنـــاة "Omnispor: هـــذا آخـــر

فـــريـق مُـــتــــوج بـــهـــا عــــلى مـــدار
التـاريخ إلى جـانب حصـوله على
مــكـافـأة مـالـيـة تـبـلغ  7.5 مـلـيـون

يورو.
ــــركــــز الــــثــــاني أمــــا صــــاحـب ا
فــســيـحــصـد  6.5 مــلـيــون يـورو
بــيـــنـــمـــا يــجـــني احلـــاصل عـــلى
ـيـدالـية الـبـرونـزية  5.5 مـلـيون ا

يورو.
ـركـز الـرابع ولن يـخـرج صـاحب ا
خالي الـوفاض إذ سيـحصل على

مكافأة تبلغ  4.5 مليون يورو.
ــكـافـآت  3 مالي وتــشـمل هـذه ا
ـتــأهــلـون لــلـدور يــورو جـنــاهــا ا
نــصف الــنــهـائـي حـيـث حـصــلت
ـسـتـوى األول كـافـة مــنـتـخـبــات ا
عـــــلى  1.5 مـــــلـــــيــــــــون يــــــورو
بجـــانب  1.5 مليون يورو أخرى
ـــتــأهـــلــة بــعـــد تــصــدر لـــلــفــرق ا

.(A) ستوى مجموعات ا

ــنـتــخب اإلجنـلــيـزي نـاريــة بـ ا
أمـام نـظيـره الـهولـنـدي في نصف

النهائي اآلخر.
وتأهل إلـى الدور نـصف النـهائي
مــتـصــدرو اجملـمــوعـات األربع في
الـــتـــصـــنـــيف األول من دوري أ
أوروبـــا (هـــولـــنــــدا وســـويـــســـرا

والبرتغال وإجنلترا).
البرتغال تستضيف

وكـانت البـرتغـال قـد حصـلت على
حق اسـتـضـافـة األدوار الـنـهـائـيـة
لــــــــدوري األ ســــــــواء نــــــــصف
ـركز الـنهـائي أو مبـاراة حتـديد ا

باراة النهائية. الثالث وكذلك ا
وحـدد االحتــاد الـبــرتــغـالي لــكـرة
الــقـدم مــلــعـبـي الـدراجــاو مــعـقل
بــورتــو وأفــونـســو هــنــريــكـيس
مـعـقل فــيـتـوريــا جـيـمـاريش
السـتـضافـة مـبـاريات األدوار

النهائية.
باريات مواعيد ا

وأجــــرى االحتــــاد األوروبي
لـكـرة الــقـدم "يـويــفـا" قـرعـة
الـدور نـصف الـنـهائي دون
أي قــيـود أو تـوجــيه عـلى
عــكـس مــا حـدث فـي قــرعـة
تـــصــــفـــيـــات يـــورو 2020

أمس األحد.
وحــــدد "يــــويــــفــــا" يــــوم 5
يـــونـــيـــو/ حـــزيــران 2019
ـبـاراة التي خلـوض ا
ســــــتـــــــجـــــــمع
منـتخب الـبلد
ـــــضــــــيف ا
الـــبــرتـــغــال
ــــنــــافــــسه
اآلخــــــر وفي
الـيــوم الـتـالي
ـــبــاراة ســتـــقــام ا

الثانية.
ــقــرر خـــوض مــبــاراتي ومن ا
ركـز الثالث النـهائي وحتديـد ا
يوم  9 يونيو/ حزيران 2019.

جوائز البطولة
ـنتـخب الـفـائز بـالـلقب حـصل ا
عـلى كأس فـضـية لـيـصبح أول
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أبـدى النـجم الويـلزي جـاريث بيل العب ريـال مدريـد اندهـاشه من عدم فـوز هدفه فـي ليـفربول

اضي بجائزة بوشكاش ألفضل هدف. وسم ا بنهائي دوري أبطال أوروبا ا
صـري محـمـد صالح فاز بـجـائزة بـوشكـاش ألفـضل هدف في 2018 متـفوقًـا على يـذكـر أن ا

هدفي كريستيانو رونالدو 
وجاريث بيل في يوفنتـوس وليفربول على الترتيب.وقال بيل في تـصريحات لصحيفة "فور فور
تـو" في عـددها الـذي سيـصدر شـهر يـنايـر/ كانـون ثـان القـادم: "نعم لـقد تـفاجـأت لعـدم فوزي
ولـكن ماذا سأقول? ولكن هـذا يقلل من قيـمة اجلائزة قلـيلًا على الـرغم أن محمد صالح أحرز

هدفًا رائعًا".
وحتدث بيل عن هدفه أمام ليـفربول: "األمر كان مثل الغريزة لقـد جعلت جسدي يتمركز بشكل
جيد واستعملت قـدمي اليمنى بشكل جيد وسددت الكرة بشكل مثالي وعندما تسددها بشكل
ـرمى بتـصد مـثـالي تعـلم بأنـهـا ستـكون فـي الشـباك".وتـابع: "أنت فـقط تأمل أال يـقوم حـارس ا

جرد تسديدها قلت إن هناك فرصة للتسجيل.  إعجازي لذلك 
ـتابـعة الـكرة ألني كـنت أعلم أين إذا رأيـتم اإلعادة مـرة أخرى سـتجـد رأسي حتـولت مبـاشرة 

ستذهب".
كن الـقول إنه أفـضل هدف لي لـقد أحـرزت هدفًـا أحبه أمـام برشـلونة وخـتم بيل: "أعـتقـد أنه 
لك 2014 ولكن هذا الهـدف كان في نهائي دوري أبطال أوروبـا أكبر بطولة في نـهائي كأس ا

كنني أن أقول إنه أفضل هدف". في تاريخ كرة القدم وكان هدف الفوز. 

مـــوسم لـي في بـــايــــرن بـــعـــدمـــا
أمضيت  10سنوات رائعة هنا".
ـح أيــــضًـــــا أولي من جـــــانـــــبه أ
هــــونـــيـس رئـــيس الــــنـــادي إلى
رحــــيل فــــرانك ريــــبــــيــــري خالل
تصريحات أبـرزها موقع "سبورت
1 حيث قال: "روبن وريبيري في
طريقهما لقضاء آخر عام لهما في

بايرن".
وكان هونيس قـد أعلن مؤخرًا عن
عــزم إدارة الــنــادي إحــداث ثــورة
داخل صفـوف الفريق مـشيرًا إلى
رحيل بعض الالعب للتعاقد مع

آخرين في الصيف.
يــذكــر أن الــثـــنــائي قـــد تــعــرضــا
النــتـــقــادات بــالـــغــة مــنـــذ بــدايــة
ـــوسـم في ظل تــــراجع نــــتـــائج ا
ـسـتوى الـبـايـرن ال سـيـمـا عـلـى ا
احملـلي بسـبب تـقدم الالعـب في

العمر.
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عــلق ألـكـسـنـدر سـيـفـرين رئـيس االحتـاد األوروبـي لـكـرة الـقـدم "يـويـفـا" عـلى قـضـيـة

تعلقة بالنجم اإلسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد. نشطات ا ا
ـنشـطات وكـانت تقـارير صـحفـيـة قد أشـارت إلى أن راموس سـقط في اختـبار ا
مـرتـ بعـد نـهـائـي دوري األبـطـال عام 2017  أمـام يـوفـنـتـوس وعـقب مـبـاراة

اضي. ماالجا بالليجا في أبريل/ نيسان ا
وقال سيـفرين في تصـريحات نقـلتها صـحيفـة "موندو ديبـورتيفو" اإلسـبانية: "ال

يوجد داعي للسؤال عن هذه القضية".
ـنـشـطـات عن حـالة وتـابع: "الـيـويـفـا طـلب رسـالـة تأكـيـديـة من مـنـظـمـة مـكافـحـة ا

راموس والتي أكدت أن الالعب موقفه سليم. 
ال يوجد لدي شيء آخر أقوله".

نـشطـات في وقت سابـق صحة اإلجـراءات التي ـكافـحة ا ـية  وأكـدت الوكـالة الـعا
ـنشطـات الذي خضع اتخـذها االحتاد األوروبي لـكرة القـدم فيمـا يخص اخـتبار ا
له سـيـرجـيــو رامـوس عـقب نـهـائي دوري األبـطـال 2017 والــذي لم يـعـلن فـيه

ادة ما في جسد الالعب. النادي عن وجود أي آثار 
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ومن جــانــبه أو ضح الــهــولــنــدي
آريــ روبن جنم بـايــرن مـيـونخ
أسبـاب إعالنه الرحـيل عن النادي

وسم احلالي. البافاري بنهاية ا
وأعــلـن الــنــجم الــهــولــنــدي هــذا
األســـبــوع رحـــيــلـه عن الــبـــايــرن
سيرة وسم ليضع حدًا  بنهاية ا
بــدأت عـام 2009 مــنـذ قــدومه من

نادي ريال مدريد.
وفي تصـريحـات للـموقع الـرسمي
لـــلـــنــادي الـــبـــافـــاري قــال روبن:
"عـنـدما اتـفـقنـا عـلى تمـديـد العـقد
اضي تـناقـشنـا في األمر العـام ا
وتـواصل هــذا الـنــقـاش لـلــمـوسم
احلالي قبل أن أتخذ هذا القرار".
وأضــــاف: "لـــــقـــــد أمــــضـــــيت 10
سـنــوات رائـعــة هــنـا وهي فــتـرة
طــويـلــة لــكـنـي أبـلـغ عـامي الـ35
فـي الــــصــــيف وهـــــذا يــــصب في
صـالح اجلـمـيع ســواء بـالـنـسـبـة

نتخبات االربع تتأهل الى نصف نهائي دوري اال االوربية q¼Qð∫ ا
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 2017بينما غاب عن مــــونديــال
 2016 بسبب إصابته في الكاحل.
وجنح بـيـل في تـسـجــيل هـدفـ في
ــونــديــال األنــديـة أول ظــهــور لـه 
أحــدهــمــا في الــنــهــائي أمــام ســان
ـشاركة لوريـنزو األرجـنتـيني.وفي ا
الثـانيـة عام  2017سجل بـيل هـدفًا
واحـــدًا في نــصف الـــنــهــائي خالل
الفوز عـلى اجلزيــــرة اإلماراتي (-2
.(1

Í—ôuÝ ÕuLÞ

يـســجل األرجــنـتــيـنـي سـانــتـيــاجـو
سوالري ظـهوره األول في الـبطـولة
هـمة كمـدرب لـلريـال بعـدما تـولى ا
في نهاية شهـر أكتوبر/ تشرين أول
ــاضي خــلــفًـا لـإلسـبــاني جــولـ ا
ـلك سـوالري فـرصـة لـوبـيـتـيـجي.و
التتويج بأول ألقابه مع الريال بعد
أقل من شــهـرين عـلى وصــوله لـهـذا

نصب. ا
ويـشكل هـذا الـدافع سالحًا إضـافـيا
لــلـــمــدرب األرجــنـــتــيـــني فــور بــدء
ــونـديـال خالل مــشـوار فـريــقه في ا

األيام القادمة.
”Ëd  l «œ

ــاني يــســـتــهـــدف العب الــوسـط األ
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ـشــارك في أعــلن فــريق ولــيــامــز ا
بطولة الـعالم فورموال  1للسيارات
تــعــاقـــده مع الــكـــنــدي نـــيــكــوالس
لـــطـــيــفي كـــســـائق بــديـل وســائق

الويلزي
جاريث بيل

األفـضل. الـتـبـادل من اخلط اخلـلـفي
أم اإلنــهـاء الــسـريـع لـلــنـقــاط من عـلى
الشـبكة فـهذه نقـطة جدالـية. بالـنسبة
لي أحب اإلرسـال والصـعود على
الـشبـكة فـهـذا األسلـوب كان

يناسبني".

لعبه بصورة واضحة".
وواصـل هــــــيــــــنــــــمــــــان: "في أواخــــــر
ــاضي وبــدايـة تــسـعــيــنـيــات الــقـرن ا

األلـفـيــة اجلـديـدة كـان
هــنــاك تـنــافـس بـ
الـالعــــبـــــ عــــلى
ــا اإلرســـال ور
كـــــان الــــتـــــبــــادل
األطــــــــــــــــــــول فــي
ــــــــــــــبـــــــــــــاراة ال ا
يـــــــتــــــــخــــــــطى 3

ضربات".
واخــتـتـم: "ال أعـلم
مــا هـو األســلـوب
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قـال جـوزيه مـوريـنـيـو مـدرب مـانــشـسـتـر يـونـايـتـد إن إنـهـاء فـريـقه
ـمـتـاز سـيـكـون ـركـز الـرابع في الـدوري اإلجنــلـيـزي ا لـلـمــوسم بـا

"معجزة".
وأوضح مورينيو في تـصريحات لقناة "ريد تي في" البرازيلية: "نحاول
وسم كن من النقاط وحتقيق معجزة إنهاء ا احلصول على أكـبر عدد 
ؤهـلة لـدوري أبطال راكـز ا ـركز الرابع آخـر ا ركـز الرابع".ويـعد ا في ا

أوروبا.
وسقط مانشسـتر يونايتد في فخ التعـادل أمام ساوثهامبتون (2-2) السبت
ـركـز ـاضي لـيــواصل نـتــائـجه اخملـيــبـة لـآلمــال في الـدوري ويـبــقى في ا ا

السابع بـ 22 نقطة.
ـاضي بـأن اليـونـايـتد سـيـنهي وكـان موريـنـيو قـد صـرح مـنتـصف الـشهـر ا
ديـسـمبـر/كـانـون أول وهو ضـمن األربـعـة األوائل لـكن يـبدو أنـه تراجع عن

حتديه بعد النتائج األخيرة.
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ـيًـا سـابـقًـا ـصـنف الـرابـع عـا حـلل ا
تـــيم هـــيـــنـــمـــان كـــيف غـــيّـــر الـــنـــجم
الـسويسـري روجر فيـدرر أسلوبه كي

بلدون. يهيمن على بطولة و
وقــال هـيــنــمـان حــســبـمــا نــقل مـوقع
واجـــــــــهت tennisworldusa": ""
ـبـــلـدون فـيـدرر في ربــعــــ نـهـائـي و
عــام 2001  بــعـــد تــغــلــبـه عــلى بــيت
ســامــبــراس وحــيــنــهــا كــان يــعــتــمـد
بــصــورة كــبــيــرة عــلى الــصــعــود إلى
الـشبكة سـواء بعد اإلرسال األول أو

الثاني".
وأضـــاف: "عــنـــدمــا تـــوج فــيــدرر
ـبــلـدون لـلـمـرة األولى بـلـقب و
ــــــــا لم عـــــــــــــــام 2003 ر
تــتــخط نـســبــة صـعــوده عـلى
الـشبـكة عـقب اإلرسال األول
%10 وهنا تغير أسلوب

ــوسم جتــارب خالل مــنــافـســات ا
قبل. ا

وكان السائق البالغ عمره  23عاما
يـــعـــمل كـــســائـق بــديـل في فــورس
ـلوكـا لـكنـدي إنـديـا الذي بـات 

روجر فيدرر

وتـــغــيــر اســمه لــيـــصــبح ريــســنج
بوينت.

وســيــنــافس ولــيــامــز الـذي احــتل
ـنقضي وسم ا ركـز األخيـر في ا ا
بــالــبـريــطــاني جــورج راسل بــطل
فــورمــوال  2احلــالي والــبــولــنــدي

روبرت كوبيتسا في عام .2019
وقـــال ولــيــامـــز إن لــطـــيــفي الــذي
اشــــتـــرى والــــده مـــايــــكل الــــعـــام
اضـي حصـة تبـلغ حوالي عـشرة ا
ئـة من أسهم مجـموعة مكالرين با
ـنافس في بـطولة وتشـمل الفريق ا
فــــورمـــوال 1  ســـيــــخــــوض بـــعض
ـنـتـظـر أن الــتـجـارب احلـرة. ومن ا
يــشـــارك لــطــيــفـي في ست جتــارب
ــــقــــبـل كــــمـــا حــــرة اجلــــمـــعــــة ا
سـيــخـوض بــعض الــتـجــارب قـبل

وسم. وخالل ا
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سـجـل هـاريـســون بـارنـز  30 نـقــطـة لــيـقـود
داالس مافـريكس إلى الفوز على ضيفه لوس
أجنـــلـــيـس كـــلـــيـــبـــرز   110 / 114ضـــمن
مـــنــافـــســات دوري كـــرة الــســـلــة األمـــريــكي
.وتغلب مـافريكس بذلك على غياب للمـحترف
ديــرك نـوفـيــتـســكي ومـاكـسـي كـلـيــبـر وحـقق
وسم مقابل االنتـصار احلادي عشـر له في ا
عشر هزائم.أما لوس أجنليس كلــــيبرز فقد
ــوسم ــة الـســابــعـــــــة له في ا مــني بــالــهــز
ـركـز الـثالث مـقابل  15 انـتـصـارا محـتال ا

ـنـطــقـة الـغـربـيـة خـلف حـامل في مـجـمـوعـة ا
الــــلـــقب جـــولــــدن ســـتـــيـت واريـــورز ودنـــفـــر
نـاجــتس.ورفع سـان أنــطـونــيـو ســبـيــرز عـدد
ـوسم إلى  12مــقـابل 11 انــتــصـاراته فـي ا
ــة بــعـد أن تــغــلب عــلى بــورتالنــد تـريل هــز
بـلـيـزرز 118 / 131.كـذلـك حقـق فـيالدلـفـيا
ـركـز الثـاني سـيـفـنـتي سـيـكـسـرز صـاحب ا
نطقة الشرقية االنتصار السابع جمـوعة ا
ــوسـم مــقــابل ثـــمــاني هــزائم عــشـــر له في ا
ــــــــــــفــــيس بــــعـــــــــــــد أن تــــغــــلب عــــلـى 

جريزليــــــــس 95 / 103.
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شاركة في الفورمال 1 احدى السيارات اجلديدة ا

تـوني كـروس الـتـتـويج بـلـقبه
اخلامس في البطـولة ليصبح
أكــثـر الالعــبـ حــصـولًــا عـلى

اللقب.
ويــتـســاوى كـروس مع رونــالـدو

بـالفـوز بـلـقب مـونديـال األنـدية 4
ـاني مـرات حــيث سـبق لــلـدولي األ
احلـــصـــول عـــلـــيه مـــرة واحـــدة مع
بـايرن مـيـونخ إضـافة إلى  3أخرى
مع الـريـال.وكان رونـالـدو قـد حـصد
الــلـقب أيـضًــا بـقـمـيص مــانـشـسـتـر
يـونــايــتــد قـبـل أن يـظــفــر به رفــقـة

كروس  3مرات.
…—uB « `O×Bð

يعاني ريال مدريـد من سوء النتائج
ـــوسم احلـــالي رغم مــنـــذ بـــدايــة ا
عــودة الــفــريق لالنــتــصــارات مــنــذ

همة. تولي سوالري ا
رغـم ذلك ال زالت الـــشـــكـــوك حتـــوم
حـــول قـــدرة الـــفـــريـق عـــلى إنـــهـــاء
وسم مُتوجًا بالعديد من األلقاب. ا
ويسعى العبو الريال لتصحيح هذه
الصـورة بـالظـفر بـأول األلقـاب هذا
ـــوسم بـــعـــد خـــســـارة الـــســـوبــر ا
ـــوسم احلـــالي األوروبـي مـــطـــلع ا

لصالح أتلتيكو مدريد.

يستعد فريق
ريال مدريد
لبطولة العالم

لالندية

جانب من دوري
كرة السلة
االمريكي


