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ـــســـد والــشــبــاب  قــمــة خــلــيــجــيــة مــلــتــهــبــة بــيــن ال
في دوري أبـطال آسيـا
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طوكيو/ ا ف ب


          


          
         
           



بالتر يساند اليابان

ــي ــرب ــع ــه ال ــب ــق ـــي مــــن ل ـــاض ـــري الــشــانــفــيــل يــــجــــّرد ال
أبو ظبي/ ا ف ب

     
     

    



     


     


    

  
  
  
  
  


   

      
  
   

     
       
      

    
      
     
     


     
     




     
       


      
      
      

      
    

 

      
      
  

     

 




برلين/  د ب ا

      
     

    


      


 
      
      

    

     
     



نوري شاهين أفضل العب 
في (البوندسليغا)

طوكيو/ ا ف ب


          


          
         
           



بالتر يساند اليابان

     

    

    
      
    
      
      


      
  
  

     




برلين/  د ب ا

      
     

    


      


نوري شاهين أفضل العب 
في (البوندسليغا)

الدوحة/ ا ف ب

       
       
     







      
    
   

   
    


   


    

   


    
    
    
    








     
  



       
       
       
     
       
      


        


         
        


       

 
      

 



قطر تنفي االتهامات اإلنكليزية

    
  
  
  
  
  


 

  
  

   
 

   
   







 




   
  

  
   

   
    


   

   
   
   

  
   
 
  




  

   
   
   
   



   
  
  
   
 
    

   
    
  
   
   
 
 
  



    
  
  
  
  
  

     
     


     
     




      
     

  

     

 




باريس/ ا ف ب

فوزنياكي تشق طريقها 
إلى الدور الثاني








