
لريال  ــي  التاريخ ــداف  اله اعرتف 
ــأن  ــدو» ب ــتيانو رونال ــد «كريس مدري
ــيطر عىل  ــوريا ُتس ــاكل أطفال س مش
ــن أي وقت  ــام أكرث م ــريه هذه األي تفك

مىض.
ــال  ــد األطف ــدو بأح ــى رونال والتق
ــر» وحصل  ــى «عم ــوريني وُيدع الس
ــور التذكارية،  ــض الص ــىل بع ــه ع مع
ــابه  حس ــرب  ع ــا  إحداه ــرش  بن ــام  وق
ــرت، مطالًبا  ــىل موقع توي ــخيص ع الش
ــل إلنقاذهم  ــدويل بالتدخ ــع ال املجتم

من ويالت الحروب.
ــايل بطل يورو  ــب النجم الربتغ وكت
ــه عىل تويرت قائًال ”اليوم  2016 ملتابعي
ــوريا مثل عمر  ــال س ــا أفكر يف أطف أن
ــون حالًقا، انقذوا  ــذي يحلم بأن يك ال

أطفال سوريا“.

ــال  ــة يف ري ــدو حمل ــق رونال وأطل
ــاندة بالد الياسمني نهاية  مدريد ملس
العام املايض عندما نرش مقطع فيديو 
ــه وأمله  ــن حزن ــرت للتعبري ع ــىل توي ع

ــوريا، وطالبهم  ــدث ألطفال س ملا يح
ــًدا  أب ــل  األم ــدوا  يفق وأال  ــود  بالصم
ــينتهي،  س يشء  كل  أن  يف  ــوا  ويثق

واصًفا إياهم باألبطال الحقيقيني!

ــيس إىل ربع نهائي دوري  وصل موناكو الفرن
أبطال أوروبا بفوزه (1-3) عىل ضيفه مانشسرت 
ــيتي اإلنكليزي، مستفيداً من تسجيله ثالثة  س

أهداف مقابل خمسة يف ذهاب دور الـ16.
ــان مبابي 8،  ــق الفرنيس كيلي ــجل للفري وس
ــو 77،  ــوي باكايوك ــو 29، وتيم ــيل فابيني الربازي
ــانيه يف  ــزي، األملاني لريوي س ــق اإلنكلي وللفري

الدقيقة 71.
ــرة الثانية خالل  ــغ موناكو هذا الدور للم وبل

املواسم الثالث املاضية.
وكانت الصدمة كبرية للمدرب اإلسباني بيب 
ــهد خروجه للمرة األوىل من دور  غوارديوال إذ ش

الـ16 طوال مسريته كمدرب.
ــه قبل 20  ــاز الذي حقق ــرر موناكو اإلنج وك
ــق  ــد فري ــي ض ــاد األوروب ــاً يف كأس االتح عام
ــد، إذ خرس  ــل يونايت ــزي آخر هو نيوكاس إنكلي
ــري 3-0 يف ذهاب الدور ربع النهائي ثم  أمام األخ
فاز إياباً عىل أرضه برباعية نظيفة يف 18 مارس 

.1997
ــرب  ــاً (أك ــجيل 62 هدف ـــ16 تس ــهد دور ال ش

حصيلة لهذا الدور يف تاريخ األبطال)
ــن  م ــرج  ــق يخ فري أول  ــيتي  ــرت س مانشس
بطولة أوروبية بعد تسجيله 5 أهداف يف مباراة 
الذهاب منذ النادي الرنويجي لني أوسلو يف عام 

.1966
ــباني مكانه  بينما حجز أتلتيكو مدريد اإلس

ــلباً مع  ــابقة رغم تعادله س ــي املس ــع نهائ يف رب
ــاب ثمن  ــوزن األملاني، يف إي ــر ليفرك ــه باي ضيف

النهائي.
ــرون"، صعد  ــينتي كالدي ــب "فس ــىل ملع فع
ــم املايض إىل  ــو مدريد وصيف بطل املوس أتلتيك
ــوايل بأقل  ــة عىل الت ــي للمرة الرابع ــع النهائ رب
ــتفيداً من فوزه الكبري ذهاباً خارج  مجهود، مس

قواعد 4-2.
ــباني يبلغ هذا  ــو ثالث فريق إس ــو ه وأتلتيك
ــال مدريد،  ــلونة وري ــد العمالقني برش الدور بع
ــن األخريين يف  ــت م ــم يفل ــب ل ــأن اللق ــاً ب علم

ــا ريال  ــرية حيث فاز به ــالث االخ ــنوات الث الس
مدريد مرتني عامي 2014 و2016 وبرشلونة عام 

.2015
ــع  وض يف  ــاراة  املب ــد  مدري ــو  أتلتيك ــل  ودخ
ــجيل  ــه يف حاجة إىل تس مريح مدركاً أن منافس
ــب االمور يف  ــن دون رد لكي يقل ــة أهداف م ثالث

مصلحته.
وكان الفريقان التقيا يف الدور ذاته عام 2015 
ــاً وإياباً -1  ــة واحدة ذهاب ــادال الفوز بنتيج وتب
ــباني إىل ربع النهائي  صفر وتأهل النادي اإلس

بفضل ركالت الرتجيح.

موناكو واألتلتيكو يحجزان مكانهما بني الثمانية الكبار يف أوروبا
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ــادي  ن ــع  بي ــة  عملي ــت  مازال
ميالن اإليطايل تواجه صعوبات 
ــة  اإلداري ــات  الصعوب ــا  وأهمه
ــري التقارير  ــا تش ــة كم والقانوني

اإليطالية.
ــة اإليطالية  ــدت الصحاف وأك
ــالن  مي ــس  رئي ــي  محام أن 

ــهم  ــىل رأس ــكوني، وع بريلوس
ــون  ــي، يدقق ــو جيدين نيكول
ــادر  مص يف  ــل  بالتفصي
ــي  الت ــة  املالي ــق  الصنادي
ــون يورو  ــع 200 ملي ــم دف ت
ــابًقا عربها، وذلك حتى  س
ــاوزات  تج ــة  أي ــدث  تح ال 
ــدد الرشكة  ــة قد ته قانوني

املالكة حالًيا فينينفيست.
ــن املتوقع  كما أنه م

ــل  أن تص

ــرى اليوم  ــورو أخ ــون ي 100 ملي
ــيتم التدقيق بشأن مصدرها  وس
ــذه  ــّيل. وه ــكل تفصي ــا بش أيًض
ــو ما  ــات ه ــات واملراجع التدقيق
ــة  ــاء عملي ــر إنه ــن تأخ ــد م يزي

البيع.

برشلونة  العب  ربح 
ــور  ــي ــون ــار ج ــم ــي ن

االخــتــالس  قضية 
الرضيبي  والتهرب 
التي  الــربازيــل  يف 

يواجهها  كـــان 
ـــوص  ـــص ـــخ ب
انتقاله  صفقة 
ـــه  ـــادي مــــن ن
ــــق  ــــاب ــــس ال

إىل  ــوس  ــت ــان س
النادي الكتالني.

ــتئناف  ــة االس ــت محكم وقض
ــل بتخفيض عقوبة الالعب  ــة للرضائب يف الربازي اإلداري
ــة والتي كانت تصل إىل 56 مليون يورو. وحتى اآلن  املادي
ــذا املبلغ تحديًدا ولكن  ــن غري املعروف قيمة تخفيض ه م
ــع عقوبتني من بني خمس  ــتئناف قضت برف محكمة االس
ــري  ــابًقا. وتش ــة بها املحكمة س ــت قد حكم ــات كان عقوب
ــات  ــة إىل أن العقوب ــة الربازيلي ــر الصحافي التقاري
ــبة ترتاوح بني 50% و70%، أي  ستخفض بنس

بقيمة تفوق 28 مليون يورو.
ــار انتقل إىل نادي  ــر بالذكر أن نيم جدي
ــا من فريق  ــلونة يف مايو 2013 قادًم برش
ــانتوس الربازييل مقابل ما يقارب 57  س

مليون يورو.

ميالن يشكك يف نزاهة الصينيني

الثورة / عبدالرقيب فارع 
ــى  ــاء مرم ــيل صنع ــق اه ــن فري اثخ
ــة أهداف  ــعب بأربع ــه فريق الش خصم

ــات املجموعة  ــار مباري نظيفة يف اط
ــب نادي  ــىل ملع ــك ع ــة وذل الثاني
ــن بطولة كأس الوحدة  الوحدة م
ــادي  ن ــا  ينظمه ــي  الت ــة  اليمني
ــيل  ــة اه ــاركة اندي ــو بمش 22 ماي
صنعاء والشعب وأهيل الحديدة 

ــور  ــدر االمرباط ــاد اب ليتص واتح
املجموعة بفارق االهداف عن فريق 

ــس الرصيد  ــك نف ــذي يمل ــدة ال الوح
ثالث نقاط وثالثة أهداف وعليه هدف .

ثالثية وطرد 
مع اطالق صافرة البداية حاول العبو 
ــم املحاوالت  ــباك رغ ــني لدغ الش الفريق
ــت عىل  ــات تفوق ــة اال ان الدفاع الحثيث
ــق  الفري ــع  مداف ــذات  وبال ــني  املهاجم
ــيس وبعد مرور  ــالوي أحمد الخمي االه
الوقت لدغت شباك الفتيان ثالث مرات 
ــم اللقاء  ــب املتألق ونج ــطة الالع بواس

ــا  حينه ــول  صل ــيل  ع
ــح الكفة اال  ــاول الفتيان ترجي ح

ــبب رعونة  ــم بس ــم يحالفه ــظ ل ان الح
ــوة الدفاع  ــديد وتارة أخرى لصح التس
ــم االول تحصل العب  وقبل نهاية القس
ــىل بطاقة حمراء  ــد املدام ع االهيل احم
ــتثمرها العبو الشعب يف الحصة  لم يس

الثانية ليضيف العب 
ــدف  اله ــالل  الج ــالل  ــيل ج االه
الرابع ليقتل الطموحات الشعباوية ولم 
ــهد باقي الدقائق اي غزوات خطرية  تش
ــيل  ــعب ام االه ــى الش ــىل مرم ــت ع اكان
ــراء الثانية لالعب  ــوى البطاقة الحم س
ــي اللقاء  ــن لينته ــعب مهدي مجف الش

ــة اعتىل من  ــيل برباعية نظيف بفوز االه
خاللها صدارة املجموعة .

* ادار اللقاء امني ردمان وساعده كل 
ــيل النقيب  ــن مصطفى عبدالغني وع م
ــريي وراقبها  ــه البج ــاً عبدالل ورابع

ادارياً عبدالخالق شمسان .
ــة  ــارة الدولي ــد الش ــم تقلي * ت
ــان ومصطفى  ــكام امني ردم للح
ــه وتم  ــد خلوف ــي وولي عبدالغن
تسليمهم الشارة من قبل القائم 
ــة  ــاع الرياض ــل قط ــال وكي بأعم
الدوليني  الدهبيل والحكام  عبدالله 
ــة الحكام ناجي  ــابقني عضو لجن الس
أحمد حسن ورئيس لجنة الحكام بفرع 

االمانة أحمد الرشيف
ــال  بأعم ــم  القائ ــاء  اللق ــرض  ح  *
ــباب  ــة بوزارة الش ــاع الرياض وكيل قط
ــه الدهبيل بمعية امني  والرياضة عبدالل
ــادي االهيل عبدالله جابر وامني  عام الن
عام نادي شعب صنعاء خالد املقطري.
تصوير / خالد الثور

االهلي يثخن مرمى الشعب برباعية 

إب  / بندراألحمدي               
ــة رباط الرسيمة   اختتمت يف قري
ــة ملديرية  ــط التابع يف منطقة الوس
ــات  فعالي إب   ــة   بمحافظ ــعر  الش
دوري مرشح الثاني كرة القدم الذي 
ــاركة  ــان بمش ــب برح ــم يف ملع اقي
ــس وجبل  ــار والعب ــن املن ــرق م 8 ف
ــا حيث توج  ــا 88 العب ــعر مثله الش
ــن ذي رزن بطال عقب  ــق تضام فري
ــار الرباط  ــق اعص ــىل فري ــه ع تغلب
ــركالت الرتجيح بعد  الرسيمة 2_3ب
ــي2_ 2 يف  ــوط الثان التعادل يف الش
ــوة  ــور االخ ــيل  بحض ــت االص الوق

ــميني للدوري خليل  الداعمني الرس
ــد قايد  ــرشح وخليل محم محمد م
ــادات  ــدد من قي ــي  وع ــح ناج صال
ــم  ــم تكري ــة وت ــخصيات املنطق وش
ــار وأفضل  ــي االعص ــل والثان البط
ــل  وافض ــح  مصل ــربي  ص ــارس  ح
ــب  العبع ــد  محم ــامة  اس ــب  الع
ــم  وت ــن  مح آل  ــامة  اس ــداف  واله
ــة ألرسة  الفقيد  ــم درع البطول تقدي
ــور الدين الكبش  وتم تكريم  أحمد ن
ــد ناجي وأبو  الداعمني خليل محم
ــة املنظمة  ــد رأس اللجن ــل وق جربي
ــد   ــيف عيل املوجر ومحمد مرش س
ــي  ناج ــاذ  ومع ــري  البح ــز  وعزي

ــود  محم ــام  وبس ــه  الفقي ــد  ومحم
الفقيه وآخرين.

دوري  ويف  ــرى  اخ ــة  جه ــن  م  
الفقيد احمد باشا بمديرية العدين 
ــزم بعد  ــباب الح ــل للنهائي ش تأه
ــن أ 3/0  ــاد العدي ــب عىل اتح التغل
ــرار اللجنة املنظمة عقب احداث  بق
ــوط  ــفة حدثت يف الش ــغب مؤس ش
ــي من انصار االتحاد  االضايف  الثان
ــا املباراة  ــب تقدم الحزم 2/1 ام عق
ب  ــن  العدي ــاد  اتح ــني  ب ــرى  االخ
ــم حتى االن  ــع لم تق ــي قص والرتج
ــباب  ــبب تضامن الرتجي مع ش بس
الحزم وعدم حل االشكاليات لالن .

البيضاء/ محمد املشخر
خطف فريق الزمالك البطاقة الثانية بعد ان تأهل اىل 
ــنوي  املباراة النهائية لدوري كأس أصدقاء الرشية  الس
ــدم بمدينة  ــرة الق ــواة لك ــعبية واله ــرق الش ــث للف الثال
ــة الثقايف  ــباب الرشي ــي ينظمها منتدى ش ــاء الت البيض
ــرق كروية وهي  الصقور  ــاركة 8 ف بمدينة البيضاء بمش
ــك , الهالل , الرباط  ــاق , الرشارة , الرتجي, الزمال , االتف

, الربكة.
ــاء تأهل فريق الزمالك بعد فوزه الثمني عىل فريق  ج

ــد العزاني يف  ــجله الالعب خال االتفاق بهدف وحيد س
ــات دور االربعة  ــن تصفي ــي جمعتهما  ضم ــاراة الت املب
ــي يف نهائي  ــك والرتج ــا الزمال ــداً فريق ــا يلتقي غ فيم
دوري كاس أصدقاء الرشية السنوي الثالث يف النسخة 

الثالثة.
. أدار اللقاء  عبدالرزاق مقصم . احمد سالم الغنيمي 
ــارس البحر . , عيل العبوس وبحضور نائب مدير عام  , ي
مكتب الشباب والرياضة  باملحافظة عيل عرمان بوري 
ــايف الكابنت احمد  ــة الثق ــباب الرشي ــس منتدى ش ورئي
عزي القربي وشهدت املباراة حضورا جماهرييا غفريا.

ــوس "املهدي  ــي ومدافع يوفنت ــب املغرب ــد املنتخ أعلن عمي
ــىل  ــب ع ــت  للع ــزال املؤق ــس االعت ــس الخمي ــة" أم بنعطي

املستوى الدويل وذلك إثر أسباب فنية خالصة.
الالعب البالغ من العمر 29 عاًما وضح من خالل 
ــمية يف موقع  الخرب الذي نرشه عرب صفحته الرس
ــبوك" أنه لم يعد  ــل االجتماعي "فيس التواص
يشارك بشكل دائم مع نادي السيدة العجوز، 
ما  قد يؤثر عىل تنافسيته رفقة أسود األطلس 
ــه يف مواقف محرجة، خاصة وأنه هناك  ويوقع

العبني أكرث جاهزية منه.
ــم املعار من بايرن ميونخ أيًضا أنه  وأكد النج
كان من الصعب عليه جًدا اتخاذ هذا القرار، غري 
ــه ويعود  ــون متصالًحا مع نفس ــد أن يك ــه يري أن
لكتيبة املدرب "هرييف رونار" حني يتطور مستواه 
ــارك بانتظام يف  ــارص التي تش ــح أحد العن ويصب

الدوري اإليطايل.
ــالة مؤثرة، إذ  ــًذا برس ــة كالمه ه ــى بنعطي وأنه
ــب وتمنى يف  ــع املنتخ ــريته م ــتحرض فيها مس اس
نفس الوقت التوفيق للمواهب الشابة القادمة "عىل 
ــت أن أعطي  ــت املغرب وحاول ــنوات، مثل مدار 10 س
ــل ما عندي رغم كل الصعاب التي واجهتها، لقد  أفض

كان وسيظل دائًما اللعب مع املنتخب رشف يل.
ــابة الجديدة وأفضل  أتمنى حًظا موفًقا للمواهب الش
ــتمرارية للقدماء، سأشتاق إليكم جميًعا، فأنتم  تعلمون  اس

أنني أعتربكم إخوتي" .

زاالتان إبراهيموفيتش غامضاً خاصة أنه 
ــم يتوصل التفاق لتمديد عقده الحايل مع  ل

إدارة مانشسرت يونايتد اإلنجليزي. 
ــة  املحتمل ــات  الوجه ــرز  أب ــن  م

ــويل اإليطايل،  ــان نادي ناب لزاالت
دي  ــه  رئيس رصح  ــث  حي

ــهر  الورنتيس قبل نحو ش
ــم بالتعاقد مع  ــه يحل بأن

ــم النجم  ــرا، وأن ض إب
ــيكون  س ــويدي  الس
هدية لجماهري املدينة 

ــك خالل  ــح يف ذل إن نج
الصيف املقبل.

ــان إبراهيموفيتش  ــأل أحد الصحفيني زاالت أمس س
ــن إمكانية انتقاله إىل نابويل فأجاب قائال: من يدري؟  ع

كل يشء يمكن أن يحدث.
ــم ما تتناقله صحف إيطالية عن  إجابة زاالتان تدع
شبه اتفاق بني الالعب وإدارة نادي الجنوب اإليطايل، 
وهو األمر الذي يقف عقبة يف طريق مانشسرت يونايتد 
ــايل الذي ينتهي بنهاية هذا  من أجل تمديد عقده الح

املوسم.
ــارت إىل  ــد أش ــبانية ق ــة إس ــر صحفي ــت تقاري كان
ــة  قلع ــن  ــدا ع بعي ــيكون  ــلطان س الس ــتقبل  أن مس
ــوس أنجلوس  ــق ل ــددت فري ــا ح ــورد لكنه أولدتراف
ــويدي حيث  ــم الس ــة للنج ــة مقبل ــي كوجه األمريك

سيتقاىض راتبا شهريا يقدر بنحو مليون يورو.

/عبدالوهاب  العشبي عمــران 
ــو  اجريك ــق  فري ــل  تأه
ــس إىل نهائي  ــوم أم يمن  ي
ــران لكرة  ــة كأس عم بطول
القدم والذي ينظمه نادي 
ــاء  وج ــة  الجبوب ــباب  ش
ــق اجريكو يمن  تأهل فري
ــق  فري ــىل  ع ــه  تغلب ــد  بع
دون  ــني  بهدف ــدس  الق
ــرب نجم  ــاءت ع ــل ج مقاب

ــار املاخذي ويلتقي اليوم  اللقاء مخت
ــد  لتحدي ــان  واالحس ــد  الربي ــاً  فريق
الطرف الثاني املتأهل إىل النهائي اىل 
جانب اجريكو نال جائز أفضل العب 
ــن محالت طارق  ــاراة املقدمة م يف املب

درعان العب مختار املاخذي.
ــزي  ع ــا  تحكيمي ــاء  اللق أدار 
ــض  وعائ ــب  عق ــد  ومحم ــامي  القس
ــس مدير  ــاراة االم ــرض مب ــوان ح جع
املدينة الرياضية يحيى سنان الصعر 
ورئيس اللجنة املنظمة ابراهيم عزوه 

والكابنت نبيل الرصني.

أحداث شغب يف نصف نهايئ باشا

التضامن بطل دوري مشرح بشعر إب 

الزمالك لنهايئ  الشرية الكروية بالبيضاء

بنعطية يعتزل عن 
اللعب الدويل مؤقتا 

اجريكو يمن إىل نهايئ بطولة عمران الكرويةإبراهيموفيتش يقلق مانشسرت 

رونالدو: اليوم أفكر يف أطفال سوريا 

ــالن  مي ــس  رئي ــي  محام أن 
ــهم  ــىل رأس ــكوني، وع بريلوس

ي

ــون  ــي، يدقق ــو جيدين نيكول
ــادر  مص يف  ــل  بالتفصي
ــي  الت ــة  املالي ــق  الصنادي
ــون يورو  ــع 200 ملي ــم دف ت
ــابًقا عربها، وذلك حتى  س

م

ــاوزات  تج ــة  أي ــدث  تح ال 
ــدد الرشكة  ــة قد ته قانوني

املالكة حالًيا فينينفيست.
ــن املتوقع  كما أنه م

ــل  أن تص

ـــ ـــخ ـــوصب ـص
انتقالهصفقة 

ـــهمــــن ن ـــادي ن
ــــسـ ــــقال ــــاب س
ــت ــان إىلس ــوس  ـت
 الكتالنيالنادي

ــت محكوقض ض
ــ ــة للرضائاإلداري
ــة ة والتي كااملادي

ــن غري ري املعروفم
ي

ــتئنمحكمة ة االس
ــا ــتعقوب ت كان
ــر اال لتقاري

ستخفض
بقيمة
ج

برش
س

يف بطولة كأس الوحدة 
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اهيموفيتش غامضاً خاصة أنه 
تفاق لتمديد عقده الحايل مع 

رت يونايتد اإلنجليزي. 
ــة  املحتمل ــات  الوجه

ــويل اإليطايل،  ي ناب
دي  ــه  رئيس  

ــهر  ل نحو ش
التعاقد مع 

النجم  ــم 
ــيكون  س
ري املدينة 

ــك خالل  ل
ل.

ــان إبراهيموفيتش  ل أحد الصحفيني زاالت
نتقاله إىل نابويل فأجاب قائال: من يدري؟ 

ن أن يحدث.
ــم ما تتناقله صحف إيطالية عن  تان تدع
ني الالعب وإدارة نادي الجنوب اإليطايل، 
ي يقف عقبة يف طريق مانشسرت يونايتد 
ــايل الذي ينتهي بنهاية هذا  د عقده الح

ــارت إىل  ــد أش ــبانية ق ــة إس ــر صحفي ي
ــة  قلع ــن  ــدا ع بعي ــيكون  ــلطان س الس
ــوس أنجلوس  ــق ل ــددت فري ــا ح لكنه
ــويدي حيث  ــم الس ــة للنج ــة مقبل جه

با شهريا يقدر بنحو مليون يورو.

رشبر

أ
ن

و
قد
ــ ش
ه
ع
ق
ق

ــي ومدافع يوفنتـ ــب املغرب ــد املنتخ أعلن عمي
ــت ــزال املؤق ــس االعت ــس الخمي ــة" أم بنعطي

ي
املستوى الدويل وذلك إثر أسباب فنية خا

عاًما وض الالعب البالغ من العمر 29
الخرب الذي نرشه عرب صفحته الرس

ــبوك ــل االجتماعي "فيس التواص
ي

يشارك بشكل دائم مع نادي الس
ما  قد يؤثر عىل تنافسيته رفقة أ

ي م
ــه يف مواقف محرجة، خاص ويوقع

العبني أكرث جاهزية منه.
يف

ــم املعار من بايرن مي وأكد النج
كان من الصعب عليه جًدا اتخاذ ه

م
ــون متصالًحا مع ــد أن يك ــه يري أن
لكتيبة املدرب "هرييف رونار" حني ي
ــا ــارص التي تش ــح أحد العن ويصب

يف
الدوري اإليطايل.

ــًذا برس ــة كالمه ه ــى بنعطي وأنه
يل ي

ــع املنتخ ــريته م ــتحرض فيها مس اس
نفس الوقت التوفيق للمواهب الشابة
ــت املغرب وحاول ــنوات، مثل مدار 10 س
ــل ما عندي رغم كل الصعاب التي أفض

كان وسيظل دائًما اللعب مع املنتخب رشف
ي م يي

ــابة الج أتمنى حًظا موفًقا للمواهب الش
ع

ــتمرارية للقدماء، سأشتاق إليكم جميًعا، ف اس
أنني أعتربكم إخوتي" .
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نيمار يحقق االنتصار يف املحاكمنيمار يحقق االنتصار يف املحاكم


