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اعرتف جنم ن�دي ري�ل مدريد الإ�سب�ين، الربازيلي م�ر�سيلو، ب�أنه علم بقرار 
زميله ال�س�بق كري�ستي�نو رون�لدو ب�لرحيل عن الفريق خالل التدريب الأخري 
قب��ل نه�ئ��ي بطول��ة دوري اأبط�ل اأوروب��� يف املو�سم امل��س��ي ب�لع��سمة 

على الأوكراني��ة كييف، والذي انتهى بف��وز الن�دي "امللكي" 
نظ��ريه ليفربول الإجنلي��زي. وك�سف م�ر�سيلو 

يف ت�رصيح���ت �سح�في��ة نقلته��� عن��ه 
�سحيف��ة م���رك� الإ�سب�ني��ة الي��وم 

الإثن��ن اأن "رون�لدو اأخربه بقرار 
الرحي��ل خالل التدريب، اإذ ق�ل: 
اأجل املب�راة  "كن� نتدرب من 

النه�ئية وق�ل يل: �س�أرحل".
اأح��د  �س��وؤال  عل��ى  ورداً 
ال�سب��ب  ح��ول  ال�سح�في��ن 
�س�ب��ق  وق��ت  يف  نفي��ه  وراء 

علمه بق��رار رون�لدو ب�لرحيل، 
"ك�ن  ق�ئ��اًل:  م�ر�سيل��و  اأج���ب 

علي اأن اأكذب".
يذكر اأن م�ر�سيلو ه��و اأحد الأ�سدق�ء 

مدري��د،  ري���ل  يف  لرون�ل��دو  املقرب��ن 
ولذلك ح�فظ عل��ى ال�رص الذي اأطلعه عليه النجم 

الربتغ�يل الذي رحل عن ري�ل مدريد يف يوليو )متوز( امل��سي.
واأو�سح م�ر�سيلو اأن "ن���دي يوفنتو�س الإيط�يل، الذي انتقل اإليه رون�لدو، 

ك�ن يرغب يف �سمه خالل الفرتة امل��سية".
واختت��م النجم الربازيلي ق�ئاًل: "اإنه ن�دي كبري )يوفنتو�س( ولكنني مرتبط 

بتع�قد مع ري�ل مدريد".

انته��ت من�ف�س�ت ال�سب��وع ال�16 من ال��دوري العراقي املمت�ز 
لكرة القدم، الثنن، ب�ق�مة اربع مواجه�ت يف بغداد وال�سم�وة 

ومي�س�ن والب�رصة.
وح�ف��ظ مه�جم النف��ط، حممد داود على ترتي��ب هدايف الدوري 
العراق��ي املمت���ز بر�سيد 12 هدفً�، يلي��ه مه�جم ال�رصطة عالء 

عبد الزهرة ومه�جم الطلبة مروان ح�سن بر�سيد 11 هدفً�.
وي�أتي بعدهم مه�جم الزوراء عالء عب��س بر�سيد ت�سعة اهداف، 
ثم الرب�عي، مه�جم� ال�رصطة احل�سن دي�لو ومهند علي ومه�جم 
نفط مي�س�ن و�س�م �سعدون ومه�جم الكرخ حممود خليل بر�سيد 

8 اهداف.
يذكر ان امله�ج��م مروان ح�سن هو الوحيد من بن امله�جمن 
اعاله، الذي متكن من الت�سجيل يف هذه اجلولة، بعدم� وقع على 

ثن�ئية يف مرمى الكهرب�ء.
وك�ن��ت جلنة امل�س�بق���ت، قررت ت�أجيل مب���راة الزوراء والقوة 
اجلوية اىل ا�سع�ر اآخر لرتب�ط الخري مبلحق دوري ابط�ل اآ�سي�.

حق��ق فري��ق الكهرب���ء ف��وزا 
�سعب��� عل��ى �سيف��ه الطلب��ة 
بثالثة اأه��داف مق�بل هدفن 
يف املب���راة  الت��ي اأقيمت يف 
ملعب الت�جي حل�س�ب اجلولة 
ال�س�د�س��ة ع���رص م��ن الدوري 

املمت�ز. 
واأفتتح الكهرب�ء الت�سجيل يف 
الدقيق��ة 24 م��ن ركل��ة جزاء 
اأحت�سبه��� حكم املب�راة �سجل 
منه���  للكهرب���ء الالعب مراد 
حممد ، فيم� عقد لعب الطلبة 
عل��ى  املهم��ة  �سب���ح  نبي��ل 
فريقه بتلقيه  البط�قة احلمراء 
يف الدقيق��ة 25 ليكمل فريقه 

املب�راة بع�رصة لعبن.
 وعزز النتيج��ة عالء  حمي�سن 
يف  الث���ين  اله��دف  ب�أح��رز 
م��رة  حمي�س��ن   26 الدقيق��ة 
اأخ��رى واأحرز اله��دف الث�لث 

يف  الدقيقة 30.
الطلب��ة  ينتف���س  اأن  قب��ل   
ويقل���س النتيجة عرب الالعب 
مروان ح�سن يف الدقيقة 32 
 ووا�سل م��روان ح�سن ت�ألقه 
لفري��ق  ث���ين  ه��دف  واأح��رز 

الطلبة يف الدقيقة 36.
 لك��ن الكهرب�ء  اأغل��ق املن�فذ 
عل��ى  وح�ف��ظ  الطلب��ة  عل��ى 

تقدم��ه حتى نه�ي��ة املب�راة.  
وبه��ذا الف��وز رف��ع الكهرب���ء 
17 يف  النقط��ة  اإىل  ر�سي��ده 
املركز الرابع ع�رص،فيم� جتمد 
ر�سيد  الطلبة عند النقطة 23 

يف املركز ال�س�بع./انتهى 
خطف فريق اأم�نة بغداد فوزا 
ق�تال م��ن ال�سم���وة ب�إحرازه 
م��ن  ح�س��د  مت�أخ��را  هدف��� 
خالل��ه نق���ط  املب���راة الت��ي 
جرت م�س���ء الي��وم يف ملعب 
اجلول��ة  حل�س���ب  ال�سم���وة 

ال�س�د�سة ع�رص من الدوري. 
يف  ج���ء  الوحي��د  اله��دف   
الدقيق��ة الث�ني��ة م��ن الوق��ت 
بدل من ال�س�ئع عرب امله�جم 
�سج���د ح�س��ن  ليمن��ح فريقه 
النق��ط الث��الث، حي��ث ع�ن��ى 
فريق اأم�نة بغداد من تراجعه 
يف الرتتيب وب�ت يف  موؤخرة 

الق�ئمة.
لك��ن الف��وز يف مب���راة اليوم 
رفع الفريق اأربع��ة مراكز اإىل 
الأم�م لي�ستعيد  الفريق توازنه 

يف الدوري.  
ورف��ع اأم�ن��ة بغ��داد ر�سي��ده 
املرك��ز  يف   14 النقط��ة  اإىل 
اخل�م���س ع�رص ويتق��دم اأربعة 
ر�سي��د  فيم���  جتم��د  مراك��ز 
ال�سم���وة عن��د النقطة 12 يف 

املركز الت��سع ع�رص. 

   ف�سل��ت حم�ولت امله�ج��م الأرجنتيني ليونيل 
مي�س��ي يف ه��ز �سب���ك اأتلتي��ك بلب���و يف اجلولة 

الإ�سب���ين  ال��دوري  م��ن  الق��دم 23  لك��رة 
لت�سجيل )الليغ���(، ليتوقف رقمه عند  ا

يف ثم�ين مب�ري�ت على 
التوايل ب�لبطولة.

"الربغ��وث"  وك�ن 
�سج��ل 12 هدفً� يف 

الثم�ني��ة  املب�ري���ت 
لينفرد  ب�لليغ���،  الأخرية 

 21 بر�سي��د  البطول��ة  ه��دايف  ب�س��دارة 
هدف��ً�، ويت�س��در اأي�سً� جدول ه��دايف الدوري�ت 

الأوروبي��ة )ج�ئ��زة 
الذهب��ي(،  احل��ذاء 
نقط��ة،  ب���42 

متفوق��ً� ب�س��ت نق���ط ع��ن كل م��ن الربتغ���يل 
والفرن�س��ي  )يوفنتو���س(  رون�ل��دو  كري�ستي�ن��و 
كلي���ن مب�ب��ي )ب�ري���س �س�ن جريم���ن(، ولكل 

منهم� 18 هدفً�.
"اأ�س��ود  اأم���م  الأح��د  اأم���س  ال�سلب��ي  وبتع�دل��ه 
الب��س��ك"، ف�س��ل بر�سلونة يف هز ال�سب���ك للمرة 
الأوىل بع��د م��رور 37 جول��ة، لي�سج��ل ث�ل��ث 
اأف�س��ل رقم يف ت�ري��خ بطولة الدوري. كم� 
ف�س��ل الرب�س� يف حتقيق ف��وز على بلب�و 
يف لق�ئ��ي الذه�ب والإي���ب ب�لليغ�، 
بعد التع�دل يف ك�مب نو ب�لدور 
الأول )1-1(، للمرة الأوىل 
منذ 25 ع�م��ً�، وحتديداً 
منذ مو�سم 1993-94، 
حينم� تع�دل يف �س�ن 
0-0 وخ�رص  م�مي�س 

يف ك�مب نو 2-3.

أبطال أوروبا: أداء أياكس يثير القلق قبل مواجهة ريال مدريد وروما يعول على زانيولو لفك عقدة بورتو

انجاز النوارس يراود مخيلة "الجنرال" في مواجهة باختاكور 
بدوري االبطال اليوم

اك��د مدرب الق��وة اجلوي��ة ب��سم ق��س��م، اأنه يطمح 
عل��ى  تغل��ب  ح��ن   ،2005 ع���م  اجن���ز  لتك��رار 
ب�خت�كور الوزبكي يف عقر داره بدور املجموع�ت 

يف دوري ابط�ل اآ�سي�.
و�سيواجه الق��وة اجلوية م�سيف��ه ب�خت�كور اليوم 
يف امللح��ق املوؤهل ل��دور جمموع�ت دوري ابط�ل 

اآ�سي�.
وك�ن "اجلرنال" ب��سم ق��سم، مدربً� للزوراء مو�سم 
2005، حن تغلب على ب�حت�كور 1-2 يف دوري 
املجموع���ت. وق���ل ق��س��م يف املوؤمت��ر ال�سحفي 
اخل����س مبب�راة اليوم"لدين� الثقة بتحقيق نتيجة 
اإيج�بي��ة يف مب�راتن��� ام���م ب�خت�ك��ور واأطم��ح 
بتك��رار �سين�ري��و 2005". واو�س��ح "لق��د حققت 
الف��وز من قب��ل على ملعب ب�خت�ك��ور عندم� كنت 

مدرب��ً� لل��زوراء يف اأبط���ل اآ�سي���، وق���درون على 
حتقي��ق الفوز يف مب�راة الغد". وا�س�ف "اجلرنال" 
كم� يلقبه اجلمهور: "نحرتم الفريق الأوزبكي، فهو 
ي�س��م ب�سفوفه نخبة جيدة م��ن الالعبن"، موؤكداً 
ب�لق��ول: "نتع�مل مع مب�راة الي��وم ك�أنه� مب�راة 
نه�ئية، ولدين� اخل��ربة الك�ملة يف هكذا مب�ري�ت 
ح��سم��ة". و�سريت��دي لعب��و الق��وة اجلوي��ة الزي 
الأزرق الك�م��ل، بينم��� �سريت��دي ح�ر���س املرمى 

الزي امل�روين، ب�ملق�بل �سريتدي فريق ب�خت�كور 
ال��زي الأ�س��ود املو�س��ح ب�لأ�سف��ر، فيم��� �سريتدي 
احل�ر���س اللون الربتق�يل. وان�ط الحت�د ال�سيوي 
لكرة القدم، مهمة قي�دة املب�راة اىل احلكم الكوري 
اجلنوبي "كيم هيونغ"، الذي �سيقود املواجهة التي 
�ستق�م اليوم الثالث�ء بتم�م ال�س�عة الواحدة م�س�ء 
بتوقي��ت الع��سم��ة بغ��داد، الث�لثة م�س���ء بتوقيت 

اأوزبك�ست�ن.

مدرب مانشستر يونايتد يوجه رسالة تحذير لسان جيرمان

   ق���ل مدرب م�ن�س�س��رت يون�يتد، اأويل 
جون�ر �سول�س���ر، اإن فريقه لن يرتاجع 
عن��د ا�ست�س�فة ب�ري���س �س�ن جريم�ن 
يف اأ�ست�د اأولد ترافورد، يف ذه�ب دور 
ال�16 بدوري اأبط�ل اأوروب� لكرة القدم 

غداً الثالث�ء.
ومل يتعر�س يون�يت��د لأي خ�س�رة منذ 
توىل �سول�س���ر القي�دة خلفً� للربتغ�يل 
جوزي��ه مورينيو يف دي�سم��رب )ك�نون 
الأول( امل��سي، يف ظل اإ�رصار املدرب 
الرنويجي على تطبيق اأ�سلوب هجومي، 

على عك�س النهج الدف�عي ل�سلفه.
م��ع  حق��ق  ال��ذي  �سول�س���ر،  واأبل��غ 
يون�يت��د ع�رصة انت�س���ر وتع�دل واحد 
حت��ى الآن، ملوق��ع الحت���د الأوروبي 

الإلك��رتوين )يويف���(: "يج��ب اأن نعي��د 
اإحي���ء طريقة لع��ب يون�يتد، ول اأعتقد 
اأن العديد من الفرق ت�ستمتع بوجوده� 
يف اأول��د تراف��ورد عندم� نلع��ب ب�سكل 

جيد".
واأ�س���ف م��درب م�ن�س�س��رت يون�يت��د: 
"يتعل��ق الأمر ب�لإمي���ن ب�أنف�سن�.. اإذا 
�س�ألت املدربن الذين لعبوا �سد األيك�س 
فريغ�س��ون، �ستجد اأن ال�رصعة والتحكم 
يف الإيق���ع م��ن النق���ط الب���رزة يف 

اأ�سلوبه".
وت�بع �سول�س�ر: "لدي ثالثة مه�جمن 
جيدي��ن.. م�ركو�س را�سف��ورد واأنطوين 
م�ر�سي�ل وروميل��و لوك�كو، كم� منلك 
األيك�سي���س �س�ن�سي��ز وجي�س��ي لينغ�رد 
�س���ن  دف���ع  يتح��دوا  اأن  وميكنه��م 

جريم�ن".

وتتحدث اأرق���م �سول�س���ر املحلية عن 
نف�سه��� لكن��ه �سيخو���س اأول اختب���ر 

اأوروبي غداً الثالث�ء.
و�سيع��زز ت�أه��ل يون�يتد لل��دور املقبل 
يف دوري الأبط���ل فر�س �سول�س�ر يف 
تعيينه كمدرب ب�سفة دائمة، وا�سرتجع 
املدرب الب�لغ عمره 45 ع�مً� ذكري�ته 

مع البطولة العريقة.
وق���ل �سول�س�ر، ال��ذي �سجل هدف فوز 
يون�يت��د ب�للق��ب الق���ري يف 1999، 
لي�س�ع��د ن�دي��ه يف حتقي��ق الثالثي��ة 
بع��د الفوز ب�لدوري الإجنليزي املمت�ز 
وك�أ���س اإجنل��رتا: "اأف�س��ل اللي���يل يف 
م�سريت��ي ك�ن��ت يف دوري الأبط���ل.. 
عندم� ت�سل لهذه املرحلة من البطولة 
ومع ت�سليط الأ�سواء ف�أنت ترتقب هذه 

املب�ري�ت ب�سغف حقً�".

ال�س�ب��ة  ام�س��رتدام  اأي�ك���س  ت�سكيل��ة  حي��ت 
والواع��دة ذكري�ت اأجم�د قدمي��ة للفريق بعد 
الت�أه��ل ل��دور 16 يف دوري اأبط���ل اأوروب�، 
لك��ن الهزمي��ة الت��ي تعر�س له��� يف الدوري 
الهولندي ال�سب��ت امل��سي ك�سفت عن تراجع 
الأداء يف الآون��ة الأخ��رية، ودق��ت ن�قو���س 
اخلطر قب��ل ا�ست�س�ف��ة ري�ل مدري��د. وخ�رص 
اأي�ك���س 1-0 على ملع��ب هرياكلي�س امليلو، 
وه��ي امل��رة الث�نية فق��ط التي يخ���رص فيه� 
اأم�م ه��ذا الفريق، لكنه� �سهدت م�س�دات بن 
الالعب��ن يف هزمي��ة و�سفه� الق�ئ��د ال�س�ب 
م�تي�س دي ليخت ب�أنه��� "خمزية". و�سيهدد 
تكرار الظهور بهذا امل�ستوى اأم�م ري�ل مدريد 

يف لق�ء الذه���ب غدا الأربع�ء، فر�س الفريق 
البطول��ة  يف  قدم��ً�  امل�س��ي  يف  الهولن��دي 
الق�ري��ة الأبرز. وقبل �سه��ور قليلة فقط ك�ن 
اأي�ك���س يف اأوج ت�ألق��ه بع��د الت�أه��ل لالأدوار 
الإق�س�ئي��ة يف دوري الأبط�ل، عقب احتالل 
املرك��ز الث�ين خل��ف ب�يرن ميون��خ يف دور 
املجموع�ت، ليطيح ببنفيك� الربتغ�يل، واأيك 
اأثين��� اليون�ين. كم��� ك�ن يط���رد اآيندهوفن 
يف �سب���ق ال�سدارة ب�ل��دوري الهولندي على 
اأمل اإنه�ء �سي�مه عن اللقب خالل 4 �سنوات. 
وتغ��ريت الأح��وال بع��د الع��ودة م��ن عطل��ة 
ال�ست�ء، فحق��ق اأي�ك�س انت�س�رين فقط يف 5 
مب�ري�ت، وخ�رص 6-2 اأم�م الغرمي فينوورد، 
ليت�أخر بف�رق 6 نق�ط عن اآيندهوفن. ورمب� 
ه��ي املواجه��ة الت��ي ل��ن ت�سه��د اأي غي�ب�ت 

رئي�سية يف �سفوف الفريقن، ن�دي الع��سمة 
الهولن��دي �سيكون حمروًم� م��ن جهود اأربعة 
لعبن غري اأ�س��سين وهم ف�ريال، م�لج�ن، 
اإيتينج وب�ندا، اأّم� كتيبة �س�نتي�جو �سولري 
ف�ستك��ون م��ن دون ل��وك� زي��دان، ف�ييج��و، 
م�ركو���س ليورنت��ي، واإي�سكو. ويع��ول روم� 
الإيط���يل على لعب و�سط��ه امله�جم الواعد 
نيكول��و زانيولو )19 ع�مً�(، لفك عقدته اأم�م 
بورت��و الربتغ���يل، عندم��� ي�ست�سيف��ه اليوم 
الثالث�ء على امللع��ب الأوملبي يف الع��سمة 
اأبط���ل  دوري  مل�س�بق��ة   16 دور  بذه���ب 
اأوروب���. التقى الفريق�ن 4 مرات ق�ريً�، فف�ز 
الفري��ق الربتغ���يل مرتن، وتع���دل مرتن. 
يعت��رب زانيولو اأك��ر الظواهر غ��ري املتوقعة 
يف ك��رة الق��دم الإيط�لي��ة، حي��ث انتق��ل اإىل 

�سف��وف فري��ق الع��سم��ة ال�سي��ف امل��سي 
يف اإط���ر �سفق��ة انتق�ل لعب و�س��ط الأخري 
الدويل البلجيك��ي رادي� ن�ينغ��ولن اإىل اإنرت 
مي��الن، لكنه حرق املراح��ل ب�رصعة ليفر�س 
املواه��ب  اأب��رز  ك�أح��د   19 �س��ن  يف  نف�س��ه 
الواع��دة يف "الك�لت�سي��و". مراوغ��ة، متوي��ه 
ج�س��دي، ومتوي��ه ج�س��دي اآخ��ر تالع��ب م��ن 
خالله� مبداف��ع �س��سوولو ج�منركو فرياري، 
وح�ر�س مرم�ه اأندري��� كون�سيلي وطرحهم� 
اأر�سً�، وت�بع الك��رة �س�قطة بربودة اأع�س�ب 
داخل املرمى اخل�يل ف�ألهب حم��س جم�هري 
ملع��ب "الأوملبيك��و" الت��ي بداأت ت��رى مل�سة 
اأ�سل��وب  يف  توت��ي  فران�سي�سك��و  اأ�سطورته��� 
لع��ب ت�س�نيولو. وك�ن زانيول��و �سبه جمهول 
�س�بق��ً�، وبرز ا�سم��ه لأول م��رة عندم� انتقل 

ن�ينغ��ولن اإىل اإنرت مي��الن، ك�نت قيمة عقد 
ت�س�نيولو وقته� 4.5 مالين يورو، واأ�سيف 
تك��ون  اآخ��ر حلظ��ة حت��ى  ال�سفق��ة يف  اإىل 
الظ��روف امل�لي��ة لرحي��ل ال��دويل البلجيكي 
اأكر قبول ل��دى فريق الع��سم��ة. ولن يكون 
مبقدور فريق الع��سم��ة الإيط�يل ال�ستف�دة 
م��ن 3 لعب��ن بخط الهج��وم وه��م ال�س�بن 
جنكي��ز اأوندي��ر وب�تري��ك �سي��ك، اإىل ج�ن��ب 
اجلن�ح الأرجنتيني دييجو بريوتي، احل�ر�س 
الأ�س��س��ي روب��ن اأولي�سن لن يك��ون ح��رًصا 
كذل��ك، بط��ل الربتغ���ل وح�م��ل لق��ب ن�سخة 
اخل��ط  يف  غي�ب���ت  لدي��ه   2004 الأبط���ل 
� بغي���ب الثن�ئي م�ريج� واأبو  الأم�مي اأي�سً
بكر لالإ�س�بة ب�لرب�ط ال�سليبي، واملك�سيكي 

خي�سو�س كورون� لالإيق�ف.

مارسيلو: رونالدو أخبرني بقرار 
رحيله قبل نهائي كييف

تعرف على ترتيب هدافي الدوري 
الممتاز

الكهرباء يصعق الطلبة وأمانة بغداد 
يخطف فوزا قاتال من السماوة

احتدام الصراع على جائزة الحذاء الذهبي

بغداد - محمد خليل 

 وكاالت - الجورنال

اعلن��ت وزارة ال�سب���ب والري��سة، الثنن، ع��ن تر�سيح ثالثة 
مواق��ع لبن�ء املعلب امله��دى من ملك ال�سعودي��ة اىل العراق، 
م�س��رية اىل اأن الوف��د ال�سعودي الذي و�س��ل بغداد منذ يومن 

�سيطلع على املواقع املر�سحة. 
وق�لت ال��وزارة يف بي���ن، اإن "اجل�نبن الع��راق وال�سعودية، 
عق��دا الجتم���ع الث���ين ب�س���أن حتدي��د املواق��ع ور�س��م اآلية 
املب����رصة ب�مل���رصوع للملع��ب املهداة م��ن اململك��ة العربية 

ال�سعودية اىل ال�سعب العراقي".
وا�س���ف اأن "وف��د وزارة ال�سب���ب والري��س��ة وكي��ل الوزارة 
ل�س��وؤون الري��س��ة ع�س���م الدي��وان، تراأ�س الجتم���ع ف�سال 
ع��ن ممثل وزارة التخطيط حممد حم�س��ن، فيم� تراإ�س اجل�نب 
ال�سعودي مدي��ر اللجنة الفنية للم�رصوع عبد الرحمن بن حمد 
والوفد املرافق له". وق�ل الديوان خالل الجتم�ع، ان "حتديد 
املوقع ملك�ن امللع��ب �سيقطع �سوط� كبريا يف بن�ء امل�رصوع 
ب�ف�س��ل �سورة، و�ستكون هن�ك زي�رة اليوم الثنن لالطالع 
على ثالثة مواقع وهي م�رصوع ب�سم�ية وعلوة الر�سيد ومدينة 

اليو�سفية من اجل م�س�هدة املك�ن املن��سب للم�رصوع".
من ج�نبه، اكد حم��د ان "اجل�نب ال�سعودي حري�س جداً على 
بن���ء ملع��ب يليق بت�ري��خ و�سمع��ة العراق وف��ق املوا�سف�ت 
الع�ملي��ة، مو�سح��� ان الطالع عل��ى املواقع �ستك��ون لأجل 
معرف��ة اخلدم���ت واملمي��زات وال�سلبي���ت اأي�س� لك��ي نخت�ر 

موقع� من��سب�".
وامت البي���ن، اأن الجتم���ع �سه��د الط��الع عل��ى امل��ك�ن مب� 
موج��ود يف اخلرائ��ط، وال�ستم���ع جلميع وجه���ت النظر من 

الطرفن".

الوفد السعودي يطلع على ثالثة مواقع مرشحة لبناء الملعب في العراق
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متابعة - الجورنال
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بغداد - الجورنال
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