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مدير عام المشاريع بوزارة الشباب يكشف لـ (الثورة):

ــدوري اإلسباني  ــرج ريال مدريد متصدر ال يخ
لكرة القدم يف رحلة شائكة إىل إقليم الباسك اليوم 
ــاو يف املرحلة الثامنة  السبت ملواجهة أتلتيك بيلب

والعرشين من الليجا.
ــى ريال مدريد لتعزيز موقعه يف الصدارة  ويسع
وتوسيع الفارق إىل خمس نقاط مع أقرب مالحقيه 

برشلونة.
ــاران وفابيو  ــود رافاييل ف ــال جه ــد الري ويفتق
ــي القوة الضاربة ستكون جاهزة  كوينرتاو لكن باق
ــاح  الجن ــاف  إيق ــاء  انته ــد  بع ــك،  الباس ــة  لرحل

الويلزي جاريث بيل.
ــان ماميس تكون صاخبة  األوضاع يف ملعب س
ــزداد عندما يكون  ــواء العدائية ت ــا، لكن األج دائم

الضيف هو ريال مدريد.
ــي بينات  ــق الباسك ــط الفري ــب وس ــال الع وق
ــا الجيدة عىل  ــة مسريتن ــد مواصل ــا: "نري اتشيربي
ــد  ــن بجه ــه، لك ــا فعل ــا اعتدن ــل م ــا، أن نفع ملعبن

مضاعف ألننا نواجه مدريد".
أن  ــا  وعلين ــة  عالي ــه  روح ــق  "الفري ــاف  وأض
نستغل ذلك، من خالل الثقة التي نتمتع بها علينا 
أن نزيد الضغوط عليهم ونحصد النقاط الثالث".

ــع  ــار م ــي إيب ــوم يلتق ــرى الي ــات أخ ويف مباري
إسبانيول وديبورتيفو االفيس مع ريال سوسيداد 

وريال بيتيس مع أوساسونا.

تدرب الفرنيس رافائيل فاران مدافع ريال مدريد منفردا من 
ــد أمس الجمعة، ما يقلل من فرص مشاركته أمام اتلتيك  جدي
بيلباو اليوم يف الجولة الـ28 من الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
ــذي عاد للمران  ــاراة ماركو أسينسيو ال ــد يشارك باملب فيما ق
بشكل طبيعي بعدما غادر التدريبات أمس األول ملعاناته من 

حمى.
ــاران تدريبات  ــدار األسبوع، أجرى ف ــا حدث عىل م ومثلم
ــىل األرجح عن مباراة اليوم، ال  ــىل هامش املران وقد يغيب ع ع
سيما وأن املدير الفني للملكي زين الدين زيدان كان قد رصح 
ــس األحد املايض أن فرص مشاركته أمام  عقب لقاء ريال بيتي

أتلتيك قليلة.
وسيغيب عن اللقاء أيضا الربتغاليني بيبي وفابيو كوينرتاو 

ملعاناتهما من آالم جسدية.
ــزو زيدان  ــق الرديف إن ــران أمس العب الفري ــارك يف م وش

نجل مدرب الفريق الفرنيس.

ــة الدوري  ــن مسابق ــع النهائي م ــة الدور رب ــت قرع أوقع
ــغ" التي أجريت أمس الجمعة يف مدينة  األوروبي "يوروبا لي
ــة  ــد يف مواجه ــرت يونايت ــق مانشس ــة فري ــون السويرسي ني

أندرلخت البلجيكي.
ــي  ــك البلجيك ــي خين ــو اإلسبان ــا فيغ ــه سيلت وسيواج
ــي وأوملبيك  ــدي مع شالكه األملان ــس أمسرتدام الهولن وأياك

ليون الفرنيس مع بيشكتاش الرتكي.
ــب مباريات الذهاب يوم 13 أبريل فيما تقام مباريات  وتلع

اإلياب يوم 20 أبريل.

الثورة/ عبدالرقيب عبدالسالم
ــيل الحديدة خسارته  حول فريق أه
ــاد اب  ــاوزه فريق اتح ــد تج ــوز بع إىل ف
بهدفني لهدف يف املباراة التي جمعتهما 
ــن  ضم ــدة  الوح ــادي  ن ــب  ملع ــىل  ع
ــة ببطولة  ــة الثاني ــات املجموع منافس
ــدم  الق ــرة  لك ــة  اليمني ــدة  الوح ــأس  ك
ــو بمشاركة  ــي ينظمها نادي 22 ماي الت
ــب والوحدة  ــة أهيل صنعاء والشع أندي
ــة  النتيج ــذه  وبه  ، ــران  عم ــب  ومنتخ

يحصد الزرانيق أول ثالث نقاط.
هدف اتحادي 

ــس بفتور  ــان لقاء األم ــدأ الفريق ب

ــة كروية  ــات فني ــوا أي ملح ــم يقدم ول
ــن اللقاء وكانت  ــة القسم األول م طيل
ــب العشوائي  ــرات الطائشة واللع الك
ــرور  ــع م ــم وم ــذا القس ــوان ه ــو عن ه
ــب اتحاد إب محمد  ــت افتتح الع الوق
ــي التسجيل والهدف الوحيد  الحذيف
ــف الوقت  ــة األوىل يف منتص يف الحص
ولم تشهد الدقائق املتبقية اي جديد.

هدفا األهيل 
ــاء  ــه أبن ــوق في ــي تف ــم الثان القس
ــدرب األهيل  ــد عايش م ــدرب محم امل
ــو األخرى  ــة تل ــوا الهجم ــا شن حينم
ــو ادراك  ــه وه ــوا إلي ــوا ما سع وحقق
ــم اللقاء جالل  ــادل بواسطة نج التع

ــع الدقيقة 15 حينها ظن  القطاع مطل
ــواء  ــاد إىل أج ــودة االتح ــع ع الجمي
ــق  ــاب الن فري ــم خ ــن ظنه ــاء لك اللق
ــرى  ــو األخ ــة تل ــن الهجم ــيل ش االه
ــالل القطاع وعبدالرحمن  بواسطة ج
ــات الطويل ليسجل  ــري وعرف الحج
ــد  عن ــيل  لأله ــوز  الف ــدف  ه ــري  االخ
ــر بعدها الضغط  ــة 30 ، واستم الدقيق
ــم نهاية  ــن الحك ــالوي حتى أعل االه
ــني مقابل  ــيل بهدف ــوز األه ــاء بف اللق

هدف.
أدار اللقاء حمود املقفزي وساعده 
ــم الصنعاني  طالل املسوري وإبراهي
ــا ادارياً  ــان وراقبه ــني ردم ــاً أم ورابع

الكابنت محمد العزعزي.

ــدة فوزاً ثميناً عىل نظريه  حقق فريق الوح
ــذي  ال ــاء  اللق ــة 60 / 40 يف  ــة بنتيج الرشط
ــة  الجول ــات  منافس ــن  ضم ــس  أم ــا  جمعهم
ــرة السلة  ــدة لك ــأس الوح ــة ك ــة لبطول الثاني
ــادي 22 مايو يف إطار أنشطته  التي ينظمها ن
ــن  والعرشي ــة  السابع ــرى  بالذك ــة  االحتفائي

للوحدة املباركة.
ــذ بدايته مع  ــارة وندية من ــد إث ــاء شه اللق
ــث كانت البداية  ــة نسبية للوحدة، حي أفضلي
ــذي استطاع حسم  ــة ال ــح فريق الرشط لصال

الفرتة األوىل لصالحه بنتيجة 12 / 8، وتغريت 
ــح  ــة لصال ــرتة الثاني ــاء يف الف ــات اللق مجري
ــرتة بنتيجة 17 / 8، وعاد  الوحدة حاسماً الف
ــة بنتيجة 16  ــة للتفوق يف الفرتة الثالث الرشط
ــة يف الفرتتني األوىل  ــم تفوق الرشط / 13، ورغ
والثالثة إال أن مستوى العبيه تراجع يف الفرتة 
الرابعة مع تفوق رصيح لالعبي الوحدة الذين 
ــة لصالحهم  ــرتة الرابع ــن إنهاء الف ــوا م تمكن
ــدة اللقاء  ــرية 22 / 4 لينهي الوح ــة كب بنتيج

بالفوز ووضع نقطتني يف رصيده.

الثورة/ عبدالرقيب فارع 
ــرايف  الظ ــد  ــب الشهي ــىل ملع ــوم ع الي ــن  تدش
ــح الكروية التي  ــة الصال ــة صنعاء بطول بالعاصم
ــة  بمديري ــة  والرياض ــاب  الشب ــب  مكت ــا  ينظمه
ــن 1600 العب يف الفئات  ــر بمشاركة أكرث م التحري
ــاً  ــون 56 فريق ــني يمثل ــم والناشئ ــاب والرباع الشب
ــرض كرنفايل  ــوم البطولة بع ــن الي ــث ستدش ، حي
ــد أن  ــاح بع ــاراة االفتت ــة مب ــي وإقام ــي وفن شباب

أجريت القرعة صباح أمس للمجموعات الثمان.
ــرت  أج ــة  املنظم ــة  اللجن أن  ــر  بالذك ــر  الجدي
ــرص أمس  ــاح ع ــل االفتت ــة لحف ــات النهائي الربوف
ــة والخروج بصورة  ــة بهدف انجاح البطول الجمع

طيبة تليق باسم البطولة.

الثورة/ يحيى الحاليل
ــوزارة الشباب  ــام املشاريع ب ــر ع كشف مدي
والرياضة املهندس أحمد التويتي أن 81 منشأة 
شبابية ورياضية استهدفها العدوان السعودي 
الغاشم يف مختلف محافظات الجمهورية خالل 
ــه، موضحاً أنه وقبل أيام قليلة  عامني من عدوان
ــدوان الرببري عىل  ــام الثاني للع ــن انتهاء الع م
ــادس والعرشين من  ــوم الس ــدا ي ــا الذي ب بالدن
ــاع الشبابي والريايض  مارس 2015م تكبد القط

ــة مليون  ــت أكرث من ستمائ ــر فادحة بلغ خسائ
دوالر.

ــة  ــاص لرياض ــه الخ ــاق حديث ــار يف سي وأش
ــن سبعمائة يوم  ــذ أكرث م ــه ومن ــورة) إىل أن (الث
ــت جرائم  ــي والغاشم الزال ــدوان الهمج من الع
العدوان وانتهاكاته بحق شباب ورياضيي اليمن 
ــوات املتواصلة  ــن الدع ــم م ــرة عىل الرغ مستم
ــاط والهيئات  ــا األوس ــي نادت به ــررة الت واملتك
ــدوان برمته  ــاف الع ــة إليق ــة والرياضي الشبابي
وإيقاف استهداف املنشآت الشبابية والرياضية 

ــردود الفعلية  ــك الدعوات لم تلق ال إال أن كل تل
ــل املنظمات  ــدوان من قب ــاف الع ــة بإيق والكفيل

الدولية بما فيها الهيئات الرياضية الدولية.
ــأة يف 13  ــال 81 منش ــدوان ط ــأن الع ــوه ب ون
ــر  للخسائ ــة  األولي ــرات  التقدي وأن  ــة  محافظ
ــني مليون  ــت ستمائة واثن ــة بلغ واألرضار املادي
ــة وتسعة  ــني ألفاً ومائ ــة وثمانية وثمان وستمائ
ــة إىل  ــه وإضاف ــاً إىل أن ــن دوالراً، متطرق وعرشي
ــري منظورة  ــاك خسائر غ ــر املادية فهن الخسائ
ــف األنشطة والفعاليات  والتي ترتب عليها توق

التي كانت تقام يف تلك املرافق واملنشآت.
ــة كان لها  ــر أن أمانة العاصم ــر بالذك والجدي
ــة  ــآت الشبابي ــدد املنش ــن ع ــرب م ــب األك النصي
والرياضية املترضرة التي بلغت 28 منشأة فيما 
ــىل اثني عرش محافظة  ــت بقية املنشآت ع توزع
ــن  ــني م ــورة) أرضار عام ــاول (الث ــرى، وتتن أخ
ــآت  ــىل املنش ــي ع ــودي األمريك ــدوان السع الع
ــايض يف تقارير متعددة  ــاع الشبابي والري والقط

تنرش الحقاً.

٨١ منشأة شبابية ورياضية استهدفها العدوان خالل عامني والخسائر تجاوزت ٦٠٠مليون دوالر

اليوم.. يف الجولة ٢٨ للدوري األسباين:

بتجاوزه اتحاد إب بهدفني يف كأس الوحدة

الريال يسعى لتعزيز الصدارة أمام بيلباو

مشاركة فاران تتضاءل أمام بيلباو

مان يونايتد ياليق أندرلخت..  
وأياكس أمام شالكه

أهلي الحديدة يحول خسارته إىل فوز 

الوحدة يكسب الشرطة يف بطولة الوحدة لكرة السلة

اليوم .. تدشني بطولة 
الصالح الكروية 
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إب/ بندر األحمدي
ــاد  واالتح ــالم  الس ــم  نج ــن  أعل
ــنت  الكاب ــا)  (سابق ــإب  ب ــب  والشع
ــري  الشه ــي  الصباح ــه  عبدالل
ــا ماليا  ــه دعم ــن تلقي ــوس ع بالجام
ــال  االعم ــل  رج ــن  م ــس  أم ــا  سخي
ــب رئيس مجلس  ــد العديني نائ أحم
الرشف االعىل بنادي شعب إب دعما 
ملهرجان تكريمه والذي سيقام صباح 
ــادم بملعب الكبيس بإب  الخميس الق
ــوم إب  ــروي يجمع نج ــالل لقاء ك خ

بنجوم نابويل.
ــي املستمرة  ــا مواقف العدين مثمن

ــي املحافظة  ــاب ورياضي ــل شب مع ك
ــا تفاعل  ــف الظروف، متمني يف مختل
ــه  ــات مع ــات والجه ــي الشخصي باق

كونه أفنى حياته يف ميادين  الرياضة 
ملدة 17عاما.

ــة اخرى تم حل االشكالية  من جه
ــف النهائي  ــاراة نص ــي رافقت مب الت
ــاد العدين (أ) وشباب الحزم  بني اتح
ــا بمديرية  ــدوري الفقيد أحمد باش ل
ــة  املنظم ــة  اللجن ــرت  ,وأق ــزم  الح
ــاد العدين  ــن اتح ــني م ــب 4 العب شط
ــن شباب الحزم وغريها  (أ) والعب م
ــة لضمان عدم  من االجراءات الرادع
ــرار إقامة مباراة  ــرار ما حدث ، وإق تك
ــث  الثال ــز  باملرك ــة  القادم ــاد  االتح
ــع دخول  ــدون جمهور ومن ــع ب والراب

السالح للملعب.

الحديدة/ قاسم البعييص
ــة باجل  ــام مديري ــر ع ــرم مدي ك
ــد ومدير الشباب  عبداللطيف املؤي
ــل  إسماعي ــة  باملحافظ ــة  والرياض
ــن واملتميزين  ــم رباط ، الفائزي قاس
ــات الرياضية  ــني يف املسابق والفاعل
ــايض 2016م وذلك يف  ــم الري للموس

ختام املنافسات.
ــة  ــي إقام ــوم الختام ــد الي وشه
ــة  مشارك ــط  وس ــون  املاراث ــاق  سب
ــى  ــة وانته ــة وفاعل ــة واسع شبابي
ــت  أقيم ــا  كم  ، ــن  الفائزي ــم  بتكري
ــني فريقي النرص  ــاراة النهائية ب املب
ــي البطولة  ــأس راع ــيل عىل ك واأله
عبدالجليل املعّلم، وشهدت تنافساً 
ــني  ــني الفريق ــة ب ــة قوي ــرياً وندي كب
ــرت عن تعادل إيجابي بهدفني  أسف
ــان  الفريق ــم  ليحتك  ، ــا  منهم ــل  لك
لرضبات الرتجيحي التي تألق فيها 
الحراس بشكل الفت وابتسم الحظ 
أخرياً لفريق النرص الذي ُتّوج بطًال 
لهذا املوسم الريايض وحصوله عىل 

ــة وامليداليات  ــب وكأس البطول اللق
ــدارة واستحقاق بينما  الذهبية بج
نال فريق االهيل كأس املركز الثاني 

وامليداليات الفضية.
ــي املباراة النهائية  وتخلل شوط
ــني والحكام  ــى الالعب ــم لقدام تكري
ــون  املاراث ــاق  سب يف  ــن  والفائزي
والداعمني  ــني  واملتفاعل واملتميزين 
للنشاط الريايض يف شتى املجاالت 

باملديرية.
ــر  مدي ــم  التكري ــل  حف ــرض  ح

ــاب والرياضة باملديرية  مكتب الشب
ــرع  ف ــس  ورئي ــىس  عي ــم  عبدالكري
املؤتمر بمدينة باجل محمد الرشيف 
وعضو السلطة املحلية رئيس لجنة 
الخدمات أحمد مكني وراعي مباراة 
ــل املعلم وعدد  ــي عبدالجلي النهائ
من القيادات الرياضية والسياسية 
ــات االجتماعية ومدراء  والشخصي
ــة بمديرية باجل  ــب التنفيذي املكات
العاصمة وجمع غفري من الجمهور 

الريايض.

ــادي  ــس ن ــام رئي ق
ــني  أم ــاء  صنع ــدة  وح
ــان بزيارة خاصة  جمع
ــي  الصحف ــل  للزمي
ــزي  الع ــايض  الري
العصامي الذي أجرى 
يف  جراحيتني  عمليتني 
سيناء  ــن  اب مستشفى 
ــاء  صنع ــة  بالعاصم

تكللتا بالنجاح.
ــارة  الزي ــالل  وخ
ــىل  ع ــان  جمع ــأن  اطم
ــي  الصحف ــة  صح
ــد اجراء  ــي بع العصام

العملية سائًال من الله أن يمن عليه بالشفاء 
العاجل.

ــادي  ــس ن ــي رئي ــر العصام ــدوره شك ب
ــه له يف املستشفي  وحدة صنعاء عىل زيارت

ــة وغري مستغربة من  ــرباً أنها بادرة طيب معت
ــة اليمنية  ــة ومحبة للرياض شخصية داعم

مثل جمعان.

العديني يدعم مهرجان الجاموس

تكريم املربزين يف مختلف االلعاب الرياضية بباحل

رئيس نادي وحدة صنعاء يطمنئ على صحة العصامي

الحديدة/ البعييص
ــدودان الثورة وشباب  ــد الجاران الل ــي يوم غد االح يلتق
ــد التهامية بمحافظة الحديدة  الغربي من أندية مدينة زبي
ــرة القدم ألندية  ــة السنوية لك ــي البطولة الخماسي يف نهائ
ــد ملدة  ــورة بزبي ــادي الث ــي ينظمها ن ــد والت ــات زبي مديري
ــرق ، حيث تأهل الثورة وشباب الغربي  شهر بمشاركة 10 ف
للمباراة النهائية التي تحتضنها مدرسة البرصة األساسية.

ــادات  ــن القي ــدد م ــور ع ــة بحض ــاراة النهائي ــام املب وتق
ــل  وكي ــم  طليعته ويف  ــة  باملحافظ ــة  والرياضي ــة  الشبابي
املحافظة للشؤون الرياضة والشباب صدام آل راشد ومدير 
مديرية زبيد العقيد سعيد داوود جرمش ، وسيعقب املباراة 
ــة حفل اعتزال وتكريم العب نادي الثورة بزبيد فهد  النهائي

حسني فقري حارس النادي سابقاً.

شباب الغريب والثورة يف 
نهايئ خماسية القدم بزبيد

عمران/ عبدالوهاب العشبي 
ــي بطولة كأس  ــران أمس إيل نهائ ــق بريد عم ــل فري تأه
ــاب الجبوبة ،  ــادي شب ــذي ينظمه ن ــرة القدم ال ــران لك عم
ــح 5 /4 بعد  ــق اإلحسان بركالت الرتجي ــر تغلبه عىل فري إث
ــل للربيد  ــدف ملثله ، سج ــني به ــان متعادل ــروج الفريقي خ
عبدالله الصعر يف شوط املباراة األول وأدرك التعادل لفريق 
ــرية للمباراة  ــل الزيلعي يف الدقيقة األخ ــان إسماعي اإلحس
ــي ابتسمت لفريق  ــالت الرتجيج الت ــم الطرفان لرك ، ليحتك

الربيد الذي سيواجه فريق اجريكو يف نهائي البطولة.
أدار اللقاء أحمد الرواوي ومحمد عقب وعائض جعوان 
ــربوك الرصاص  ــان م ــس فريق اإلحس ــاء رئي ــرض اللق ، وح
ــور محمد  ــزوا والدكت ــم ع ــة إبراهي ــة املنظم ــس اللجن ورئي

قطيش.

الربيد إىل نهايئ بطولة 
عمران الكروية

ــي ملسابقة  ــدور ربع النهائ ــرت قرعة ال أسف
ــدم، التي أقيمت  ــال أوروبا لكرة الق دوري أبط
ــون السويرسية عن  ــس الجمعة يف مدينة ني أم

صدامات نارية بني عمالقة أوروبا.
ــار  العي ــن  م ــني  كالسيكيت ــني  مواجهت ويف 
ــي بايرن ميونيخ األملاني مع ريال  الثقيل، يلتق
ــب، ويوفنتوس  ــل اللق ــي حام ــد اإلسبان مدري

اإليطايل مع برشلونة اإلسباني.
ــدور  ــذا ال ــان يف ه ــان األخري ــا املواجهت أم
ــي وصيف  ــو مدريد اإلسبان ــان أتلتيك فتجمع
ــالث األخرية  ــوات الث ــني يف السن ــة مرت البطول
ــأة املوسم  ــي االنكليزي مفاج ــرت سيت مع ليس
ــع  م ــي  األملان ــد  ــا دورتمون ــايل، وبوروسي الح

موناكو الفرنيس.
ــى  التق األوىل،  ــة  املواجه إىل  ــة  بالنسب
ــرات يف  ــي 10 م ــي واإلسبان ــان األملان العمالق
ــادال الفوز خمس مرات  ــة وتب األدوار االقصائي

لكل منهما.
ــة يف مطلع  ــان يف مباراة ودي ــى الفريق والتق
ــريزي األمريكية  ــم الحايل يف والية نيوج املوس
وفاز ريال بهدف وحيد سجله الربازييل دانيلو.
ــايل  الح ــخ  ميوني ــرن  باي ــدرب  م أن  ــر  يذك

ــو أنشيلوتي سبق أن أرشف عىل  االيطايل كارل
ــاده إىل اللقب القاري  ــب الفريق امللكي وق تدري
ــال  ري ــدرب  م ــان  ف ــة،  وللمفارق 2014م.  ــام  ع
الحايل الفرنيس زين الدين زيدان كان مساعداً 
ــرتة تدريبه النادي  ألنشيلوتي بالذات خالل ف
ــاً لإلسباني  ــل أن يتسلم املهمة خلف ــي قب امللك

ــم  ــن املوس ــم األول م ــز يف القس ــل بينيت رافاي
ــراز  ــق إىل اح ــادة الفري ــح يف قي ــايض وينج امل
ــىل جاره اتلتيكو مدريد بركالت  اللقب بفوزه ع

الرتجيح.
ــد مباراة يوفنتوس وبرشلونة ثأرية بما  وتع
ــذه املسابقة عام  ــون اعادة لنهائي ه أنها ستك

ــق الكاتالوني فائزاً  ــرج الفري ــا خ 2015م عندم
.3-1

ــد  دورتمون ــا  بوروسي ــة  مواجه ــز  وتتمي
ــوف الفريقني  ــو بعنرص الشباب يف صف وموناك
ــان ديمبييل  ــيس عثم ــم األول الفرن ــث يض حي
ــش باالضافة  ــي كريستيان بوليسيت واألمريك
ــار ايمرييك  ــي بي ــري الغابون ــداف الخط إىل اله
ــق االمارة الشاب  ــغ، يف حني يضم فري اوباميان
الصاعد كيليان مبابيه صاحب 11 هدفاً يف آخر 
ــاح الربتغايل  ــة إىل الجن ــه باالضاف ــاراة ل 11 مب
ــو  ــيل فابيني ــري الربازي ــا والظه ــاردو سيلف برن

والهداف املحنك الكولومبي رداميل فالكاو.
ــاً لتخطي  ــو مدريد مرشح ــون أتلتيك وسيك
ــد  ــىل الصعي ــربة ع ــارق الخ ــي لف ــرت سيت ليس
ــاري، لكن الفريق االنكليزي الوحيد الباقي  الق
ــه أن رضب  ــالده، سبق ل ــة من ب ــذا املسابق يف ه
عرض الحائط بالتوقعات وأبرز دليل عىل ذلك 
ــب الدوري االنكليزي املمتاز املوسم  احرازه لق

املايض متفوقاً عىل الكبار.
ــاب يف 11 و12 ابريل،  ــات الذه ــام مباري وتق

واالياب يف 18 و19 منه.

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات ساخنة

البايرن يصطدم بالريال .. واليويف يواجه برشلونة
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