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ميونيخ / فيصل صالح

    
    
    

    
     

  
     
    
      
    
     
    
     

     






    
   
    
   
    
     
    


     
    
    
    
     
   
   

   


   
     
    

   
    
     
    
   




   
 


   



    



بريمن يضرب البطل بقوة





     
   

    
    
    
   


  






 
     
    
     


    
    



شتوتغارت يلعب لصالح بايرن

    
    
    


   




   
     

    
    

    
    
    

    
     




    


     
      

    
   




الدموع واألهداف في وداع نوير
    

     
     
   
  
    
     
   
    
   
     
     

    
    
    

     
   
     

   


    

    


     

     
    
    



رياح البقاء تهب على غالدباخ
   
    
  

     
   
    

   
    
    
   
   
    
    




   
    

     

    
   
   
   
   

    
   
    

   



    
    

   


   
    

 
    
   



في اختتام الجولة قبل األخيرة من منافسات البوندسليغا

(تسونامي) بافاري يضرب سانت باولي 
بالثمانية..وبريمن ينغص فرحة دورتموند

ــــــاه ــــــرم ـــــــــي م ــــــة بــــــثــــــالثــــــيــــــة ف ــــــك ــــــال ـــــــــــــــودع ش ـــــــالق نــــــــويــــــــر ي ـــــــم ـــــــع ال
ـــــــــة الــــــمــــــدفــــــعــــــجــــــيــــــة ـــــــــم ـــــــــى ق ـــــــــل ـــــــــع ع ـــــــــرب ـــــــــت ـــــــــز ي ـــــــــي ـــــــــوم غ

   
    
   
    
   

   
    
     
    


   




   
 

    
   


  




   







   

  

رونالدو يوسع الفارق مع ميسي 
وديبورتيفو ينعش آماله

مزاعم بشأن رشا جديدة 
في (فيفا)

باستوري يحلم باللعب لبرشلونة أو ريال مدريد

االيطالية سكيافوني تبلغ الدور الثالث في دورة روما

مدريد / ا ف ب

   
   
    
    
    
    
     
     
   


   

  



     

     
    
   


  
     



     
    
    
    
    


    
    






    
     

    
     



   
      
    



     
  
     



    
     
     
     
    
     


    

    
    
     

     


     
   
    



روما / وكاالت

   
    
     



    

      
     


     
     
    
    
    
      
     

     
    


      

     

 


     




روما / ا ف ب


   
   
  
   
   

    
   
  
    
   
    



   
  
   
  
   
  

   


       

     
   
   
   
   



 
  
  
  
  
   
   
 
   
   
  





لندن / ا ف ب


    
     

     
      



    

    


    
     
      
  
    
 
   
   


    
     
    
  



    
  
   
  













