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كتب / زيدان الربيعي
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كسر فلسفة بابا
     
     

    

   
    
   
    

     


    


   
   
    

  

    


  
 
  
  


     
   
    
    
   
    



    
   
  

     
    
     




نقطة التحول
    
    
   

    
   
    
   
    
     



    

 
     
   

     


    
     
    




أحسن العب في خليجي «9»
     
    

    
  
    

     
    
  

   

   



   
   
     
   
    
    
  

    
    


    
 


    




    
     

     
   
    
    
    


    
   

     
   
    
     


    
    
   
    
    


 
  



مميزاته





أعز مبارياته


    

    
     
 
     



أجمل أهدافه

   
    
     





مسيرته االحترافية


     
     

     
      
    
     
   
     



أبرز المدربين 
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حبيب جعفر.. مسيرة طويلة حافلة باالنجازات والحكايات
ـــــة» بـــــــابـــــــا الــــتــــدريــــبــــيــــة كـــــســـــر «فـــــلـــــســـــف



الحلقة الخامسة والثمانون

(نـــــجـــــوم فـــــي الـــــذاكـــــرة)

  




 
 
 
 




  
  



كسر فلسفة بابا
  

     

    

   
    
   
    

     

     




    


   
   
    

  

    


  
 
  
  

ميونيخ / فيصل صالح
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الالعبون الكبار وأغلى األسعار
     

       
     







    

      
      


       
 
       


    
     

       
      



      







     




     
       

       


     
    

        






شيوخ الخليج يرفعون حمى بورصة انتقاالت الالعبين

ملقا لـــدعـــم  يـــــورو  ــون  ــي ــل م  100 يــخــصــص  نـــاصـــر  ـــن  ب الـــلـــه  ــد  ــب ع

مانشستر 
سيتي 

ر(قنبلة)  يفجـّ
بين مورينيو 

ورونالدو







