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ميونيخ / فيصل صالح
    


  
     
    
    
   


   
      
    
     

    
    
    
    
    
   
   

     
   

    
     
     
     
    
     
   
   

    
    
    
    




   

     

   
    
   
    
    
   
    

    
    
    

    
   
   

     
   


     

    
     



    

    
    
    




مطحنة باير وشالكه
  
    
     

    
   

   

    

    
    





    
   
    
    
   
    

   
     
    
     
   
     

     

    
    
    

    
   
     
   
    
    
    

     
   

    



مواجهات صعبة ومراكز 
متقاربة


     
   
   
    


   
    
   



   


   
     

    
  
    
     

    
   

   
    
     

   
  
     
   


    
   
     
   



    
 
    

  
     
    
    
    

    
  
    
    
    

   
  
    







(مطحنة) تنتظر شالكه في آرينا .. وفرصة أخيرة لدورتموند للفوز باللقب

مدريد / رويترز
     
    
    
    

  



   
 
    




    

   
     
   
     







    
    
    


   





    
  
   


   
    
    
    
    

   

   



    
 
    


    

 

 

    


  

    
    



برشلونة والريال يستعينان بالصف 
الثاني في (الليغا)

إيقاف شاوشي حارس مرمى وفاق سطيف مباراتين

ــي حــســن قــائــد مــصــر يــعــود لــتــشــكــيــلــة األهــل

بوينس ايرس / د ب ا 








  
 
  
  
  


   
    


     





    






  
     

       
    
      


    
      



مارادونا ساخط الستغالل صورته في حملة انتخابية

الجزائر / وكاالت
   



 
 



     
  
  
  

   
  
 

   


    
    

   


   


  
 
    
   
   

   

 



القاهرة / رويترز
         




         
    


         



 
      
   


         
         



زيورخ / ا ف ب 









































شباب مصر 
يفتتحون المونديال 

أمام البرازيل








