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األندية األلمانية أنفقت 178.5 مليون يورو على شراء العبين جدد و130 مليون يورو عائدات الرعاة ورقم قياسي للتذاكر بلغ 435 ألف تذكرة

بايرن ميونيخ المرشح األول وشالكه وشتوتغارت وهامبورغ وڤولفسبورغ أقوى المنافسين

ملاغ����ات املدرب آرمني فيه الذي 
تعهد ووعد مبواصلة انتصارات 
الفريق قائال »نريد البقاء على 

القمة«.
ولكن »في���ه« اعترف أيضا 
بأن بايرن ميونيخ هو املرشح 
األق���وى إلح���راز اللق���ب في 
هذا املوس���م الذي يواجه فيه 
ڤولفس���بورغ منافسة أشرس 
باإلضاف���ة خلوضه مس���ابقة 
أبط���ال أوروبا بجانب  دوري 
أملانيا.  بطولتي دوري وكأس 
وستكون املباراة األولى للفريق 
في البوندسليغا خالل املوسم 
اجلديد اليوم مؤشرا جيدا على 
مس���توى الفريق حيث يلتقي 
فيها فريق شتوتغارت الذي فاز 
بلقب البوندسليغا في عام 2007 
حتت قيادة آرمني فيه نفس���ه. 
وبدأ ڤولس���فبورغ منافسات 
البوندسليغا بإيقاع بطيء في 
املوسم املاضي ولكن إيقاع أداء 
الفريق ارتفع بش���كل حاد في 
الدور الثاني بعد انتهاء عطلة 
الشتاء، وعادل ڤولفسبورغ الرقم 
القياسي لفرق البوندسليغا في 
عدد املباريات التي يحافظ فيها 
الفريق على س���جله خاليا من 
الهزائم على ملعبه في البطولة 
خالل موسم واحد حيث حقق 
الفريق 16 فوزا وتعادل في مباراة 
واحدة ولم يتلق أي هزمية على 
ملعبه. ويدرك فيه أن فريقه ال 
ميك���ن أن يعتمد على النجمني 
الكبيرين مبفردهما ملوسم آخر 
حيث قال »ال ميكن أن ننتظر 
منهم���ا أن يخوضا 50 مباراة« 
لكن الالعبني مازاال يتعطشان 

ملزيد من النجاح.
كما أعلن ڤولفس����بورغ ان 
صانع العابه البوسني الدولي 
زڤيزدان ميسيموڤيتش مدد عقده 

مع النادي حتى عام 2013.

المرحلة االولى

وفي املرحلة االولى يلتقي 
ڤولفسبورغ مع شتوتغارت اليوم 
بينما تستأنف باقي املباريات غدا 
حيث يلعب بوروسيا دورمتوند 
مع كولن، وهرتا برلني مع هانو، 
وماينتس مع باير ليڤركوزن، 
ونورمبرغ مع شالكه، وڤيردر 
برمين مع اينتراخت فرانكفورت، 
وهوفنهامي - بايرن ميونيخ، 
ويلتق����ي بعد غ����د بوخوم مع 
بوروس����يا مونش����نغالدباخ، 

وفرايبورغ مع هامبورغ.

الفريق بالضغ����وط من بايرن 
ميونيخ وفرق أخرى تس����عى 
للمنافس����ة على اللقب، ويدين 
الفريق بالفضل الكبير في إحراز 
لقب البوندس����ليغا قبل ثالثة 
الثنائي الهجومي  ش����هور إلى 
غرافيتي وإدين دزيكو واملهارات 
التدريبية للمدير الفني السابق 
للفريق فيليكس ماغات. ورحل 
ماغات عن تدريب الفريق ليحقق 
حلم����ه بتدريب ش����الكه بينما 
جدد الثنائي غرافيتي ودزيكو 
عقديهم����ا مع الفريق كما أحرز 
غرافيت����ي مؤخ����را لقب أفضل 
العب في أملانيا للموسم املاضي. 
وتولى مسؤولية الفريق خلفا 

ريال مدريد مبفرده على صفقاته 
هذا الصيف وقد ال يكون الدوري 
األملاني قادرا على جذب أبرز جنوم 
اللعبة ولكن املسابقة مازالت تضم 
العديد من النجوم اآلخرين وتتميز 
مبناخ صح����ي. وقال رودي ڤولر 
مدير الكرة في باير ليڤركوزن: »إن 
مس����ابقة الدوري األملاني جتتذب 
الالعبني بشدة. فنحن منتلك أفضل 
ستادات بدون مقارنة كما أننا نتمتع 
بأكبر نسبة مشاهدة جماهيرية في 

الستادات في العالم«.
ڤولفسبورغ يعلن التحدي

ويستهل ڤولفسبورغ رحلة 
الدفاع عن لقبه اليوم ويشعر 

حاليا في الفريق الپاڤاري.

أرقام قياسية

وباعت أندي����ة الدرجة األولى 
األملانية ال� 18 بشكل إجمالي رقما 
قياسيا من عدد التذاكر املوسمية 
للمسابقة بلغ 435 ألف تذكرة، فيما 
ينفق رعاة قمصان الفرق أمواال أكثر 
من غيرهم بالدوريات األخرى على 
مسابقة الدوري األملاني بإجمالي 
130 مليون يورو في املوسم. وقبل 
غلق باب االنتقاالت الصيفية في 31 
أغسطس، أنفقت األندية األملانية 
حتى اآلن 178.5 مليون يورو على 
شراء العبني جدد. وقد يكون هذا 
الرقم أقل من املبل����غ الذي أنفقه 

ف����ي محاولة لتك����رار االجناز مع 
شالكه العمالق.

في املقابل، عاد ارمني فيه الذي 
اللقب قبل  الى  قاد ش����توتغارت 
موسمني الى التدريب وسيشرف 
على ڤولفسبورغ حامل اللقب الذي 
يضم في صفوفه افضل ثنائي خط 
هجوم في الدوري من حيث الفعالية 
املوسم املاضي وهما البوسني ادين 
دزيكو والبرازيلي غرافيتي اللذان 
س����جال 57 هدفا للفريق املوسم 
املاضي محطمني الرقم القياس����ي 
ال����ذي كان يتقاس����مه ثنائي خط 
هجوم باي����رن ميونيخ في مطلع 
السبعينيات املدفعجي غيرد مولر 
واولي هوني����س املدير الرياضي 

االخي����رة ولن تتغي����ر احلال في 
املوسم اجلديد، سنواجه منافسة 
شرسة من ش����الكه وشتوتغارت 
وهامب����ورغ وباي����ر ليڤرك����وزن 
وڤولفسبورغ«. وتابع »نريد ان 
نلعب كرة استعراضية لكن فعالة 

في نفس الوقت«.
وس����يحاول فيليكس ماغات 
مدرب بايرن ميونيخ س����ابقا ان 
الى لقب����ه احمللي  يقود ش����الكه 
االول في ال����دوري منذ عام 1958 
اي قبل انطالق الدوري احملترف 
الذي سمي بوندسليغا عام 1963. 
وكان ماغات فاجأ اجلميع عندما 
قاد ڤولفسبورغ املغمور الى اللقب 
احمللي املوسم املاضي قبل ان يتركه 

أحمد حسين ـ وكاالت
يس����عى باي����رن ميونيخ الى 
استعادة هيبته كأكثر الفرق األملانية 
ألقابا على الصعيد احمللي عندما 
ينطلق دوري »بوندسليغا« ملوسم 
اليوم. وأنهى بايرن   2010-2009
ميونيخ املوسم املاضي في املركز 
البطل ڤولفسبورغ،  الثاني وراء 
وكان س����جله عاديا إذ سجل 20 
انتص����ارا و7 تعادالت ومني ب� 7 
هزائ����م. وكان الفري����ق الپاڤاري 
اس����تعان بخدمات مدرب منتخب 
أملانيا السابق يورغن كلينسمان 
لإلشراف على الفريق مطلع املوسم 
النتائج  ل����م يحقق  املاضي لكنه 
املرج����وة على رأس اجلهاز الفني 
فاستعيض عنه في نهاية املوسم 
بصورة مؤقتة باملدرب املخضرم 
يوب هاينكيس الذي أعاد الفريق 
الى السكة الصحيحة من دون ان 
يتمكن من انتزاع اللقب في األمتار 

االخيرة.
ووقع خيار مجلس إدارة بايرن 
امل����درب الصارم  ميونيخ عل����ى 
الهولندي لويس ڤان غال لتدريب 
الفريق في محاولة الستعادة الهيبة 
محليا وأوروبيا، حيث فشل الفريق 
الدور ربع  الپاڤاري في تخط����ي 
النهائي من املسابقة األوروبية منذ 
ان توج باللقب ع����ام 2001، علما 
انه مني بخس����ارة ثقيلة في هذا 
الدور املوسم املاضي أمام برشلونة 
االس����باني  0 � 4 الذي توج الحقا 

بطال للمسابقة.
وبدل ان تتركز األضواء على 
استعدادات الفريق للموسم اجلديد، 
فإن األنظار كانت مسلطة على جنم 
الفرنسي فرانك ريبيري  الفريق 
ال����ذي أعلن صراح����ة رغبته في 
االنتقال الى ريال مدريد وس����ط 
معارضة شديدة من بايرن ميونيخ 
الذي طالب بسعر خيالي للتخلي 
عنه.وال شك ان تصرفات ريبيري 
لم تلق صدى ايجابيا على مستوى 
مجل����س اإلدارة او أنصار النادي 
الذين انتقدوا الفرنسي وذلك بعد 
ان كان معشوق هذه اجلماهير في 
املوسمني الفائتني حيث فرض نفسه 

جنما للدوري األملاني بال منازع.
وشهد الفريق الپاڤاري تغييرات 
عدة اذ تركه مهاجمه الدولي لوكاس 
پودولس����كي الذي لم يتمكن من 
زحزحة الثنائي الهداف ميروسالڤ 
كلوزه والعمالق االيطالي لوكا طوني 
من خط الهجوم، وعاد الى فريقه 
السابق كولن، كما تخلى الفريق عن 
مدافعه العمالق البرازيلي لوسيو 
ملصلحة انتر ميالن ألنه لم يدخل 
في مخططات املدرب اجلديد، كما 
رحل أيض����ا عنه البرازيلي اآلخر 
زي روبرتو املنتق����ل الى الفريق 
الشمالي هامبورغ. اما من ناحية 
التعاقدات فقد ضم الفريق مدافع 
زينيت سانت بطرسبرغ اناتولي 
تيموشوك والهداف ماريو غوميز 
من ش����توتغارت الذي سجل 24 
هدفا املوس����م املاض����ي، واملهاجم 
ايڤيكا اوليتش  الدولي  الكرواتي 

من هامبورغ.
وخاض بايرن ميونيخ برنامجا 
مكثف����ا من املباري����ات اذ لعب 10 
مباريات في 4 أس����ابيع ونصف 
وقد توج بطال لدورة أودي التي 
اس����تضافها أواخر الشهر املاضي 
بفوزه على مان يونايتد بركالت 
الترجيح 7 � 6. واعترف ڤان غال 
بصعوبة مهمة فريقه بقوله »أكد 
الدوري األملاني قوته عبر السنوات 

أكثر الالعبين مشاركة
602 مباراةفرانكفورتهانزكوربل

581 مباراةهامبورغكالتز

بايرن اوليڤر كان
557 مباراةميونيخ

552 مباراةشالكهفيشتيل

546 مباراةڤيردربرمينڤوتاڤا

أكثر الالعبين تهديفا

بايرن غيرد مولر
365 هدفاميونيخ

كالوس 
268 هدفاشالكهفيشتيل

يوب 
220 هدفامونشنغالدباخهاينكس

مانفريد 
213 هدفادورمتوندبورغسمولر

اولف 
181 هدفاليڤركوزنكيرسنت

سجل األبطال
20بايرن ميونيخ

5بوروسيا مونشنغالدباخ

4ڤيردربرمين

3شتوتغارت

3هامبورغ

3بوروسيا دورمتوند

2كايزر سلوترن

2كولن

ڤولفسبورغ، نورمبرغ، 
اينتراخت فرانكفورت 

وميونيخ 1860
لقب واحد

ثورة في تغيير 
المدربين.. وبايرن 

األعلى إنفاقًا
يعتب��ر باي��رن ميونيخ هو 
األكثر إنفاقا من بني جميع أندية 
املسابقة في س��وق االنتقاالت 
للمنافسة  الصيفية اس��تعدادا 
على لقب البطولة في املوس��م 
اجلديد. ولم تقتصر االنتقاالت 
على الالعبني فحسب بل شهد 
هذا الصيف عددا قياس��يا من 
التغييرات على مستوى املدربني 
حيث تغير مدربو 8 من األندية 
ال� 18 للمس��ابقة كما يشارك 3 
مدربني للمرة األولى في مسابقة 
البوندسليغا. وكانت األندية التي 
جلأت لتغيير مدربيها هي بايرن 
ميوني��خ حيث تعاقد مع لويس 
ڤان غال وباير ليڤركوزن )يوب 
)ماجات(  هاينك��س( وش��الكه 
وهامب��ورغ )برون��و البادي��ا( 
وڤولفس��بورغ )آرم��ني في��ه( 
وبوروس��يا مونش��نغالدباخ 
)ماي��كل فرونتزيك( وإنتراخت 
فرانكف��ورت )مايكل س��كيبه( 

وماينتس )توماس توتشيل(.

العب هامبورغ اجلديد البرازيلي زي روبرتو مير من زميله السابق التركي التينتوب

فرحة العبي ڤولفسبورغ بالفوز بالدوري األملاني )البوندسليغا( املوسم املاضي

ڤان غال مع العبي بايرن ميونيخ

أوليتش يقود بايرن ميونيخ

غرافيتي أفضل العب في املوسم املاضي

مدرب شالكه فيليكس ماغات

مهاجم دورمتوند محمد زيدان

بوروڤسكي عاد إلى برمين

ڤولفسبورغ
< سنة التأسيس: 1945
< امللعب: ڤولكسڤاغن

< السعة: 30.000
< رئيس النادي: هانز ديتر 

بوتش
< املدير الفني: ارمني فيه

< أب����رز الالعب����ني: دييغ����و 
بيناغليو، البرازيلي غرافيتي، 
ادي����ن دزيك����و،  البوس����ني 
النيجيري اوبافيمي مارتينز، 
اجلزائ����ري ك����رمي زيان����ي، 
البرتغالي ريكاردو كوس����تا، 

الياباني اوكوبو
< املركز املوسم املاضي: البطل 

)حامل اللقب(

بايرن ميونيخ
< سنة التأسيس: 1900

< امللعب: اليانتس ارينا
< السعة: 69.000

< رئيس النادي: كارل هاينز 
رومينيغه

< املدي����ر الفن����ي: الهولندي 
لويس ڤان غال

< أبرز الالعبني: ميروسالڤ 
الفرنس����ي ريبيري،  كلوزه، 
فيليب الم، شڤاينش����تايغر، 
الهولندي  التينتوب،  التركي 
ڤان بوم����ل، االيطال����ي لوكا 
الكروات����ي اوليتش،  طوني، 

ماريو غوميز.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الثاني

شتوتغارت
< سنة التأسيس: 1893

< امللع����ب: مرس����يدس بنز 
ارينا

< السعة: 42.101 � 55.896
الن����ادي: اروين  < رئي����س 

ستاودت
< املدي����ر الفن����ي: ماركوس 

بابل
< أبرز الالعبني: ينس ليمان، 
الهولندي  التركي باشتورك، 
التش����يكي يان  بوحل����روز، 
سيماك، البرازيلي كاكاو، سامي 
خضيرة، الروسي بوغرينياك 

والبيالروسي هليب.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

الثالث

هرتا برلين
< سنة التأسيس: 1892

< امللعب: الستاد األوملبي
< السعة 74.500

< رئي���س الن���ادي: ڤيرنر 
جيجنباوير

< املدير الفني: السويسري 
لوسيان فاڤري

< أبرز الالعبني: البرازيلي 
التونس���ي امني  رافايي���ل، 
البرازيل���ي  الش���رميطي، 
لوش���يو، الفرنسي ابراهيم 
ارن���ي فريدرش،  تراوري، 
البرازيل���ي رافايل اروجو، 

التونسي سفيان شهيد.
< املركز املوس���م املاضي: 

الرابع

هامبورغ
< سنة التأسيس: 1887

< امللعب: نوردبنك ارينا
< السعة: 57.000

< رئي���س الن���ادي: بيرند 
هوفمان

< املدي���ر الفن���ي: برون���و 
الباديا

الالعب���ني: روبرت  أبرز   >
تيشي، السويدي ماركوس 
بيرغ، البرازيلي زي روبرتو، 
الكرواتي مالدن بيتريتش، 
العاجي غاي دمييل، التشيكي 
يارولي���م، اوغو، رينهارت، 

والبرازيلي اليكس سيلڤا.
< املركز املوس���م املاضي: 

اخلامس

بوروسيا دورتموند

< امللعب: ڤيستفالن
< السعة: 80.552

< رئي����س النادي: د.رينهارد 
راوبال

< املدير الفني: يورغن كلوب
< أب����رز الالعب����ني: مات����س 
هوميلس، باتريك اوفومويال، 
املصري محمد زيدان، التركي 
نوري شاهني، البرازيلي تينغا، 
البارغوياني نيلسون هايدو 
ڤالدي����ز، الكروات����ي روبرت 
كوڤاتش، االرجنتيني لوكاس 
باري����وس، اجلن����وب افريقي 

بيكلي، البرازيلي سانتانا.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السادس

هوفنهايم
سنة التأسيس: 1899

< امللعب: رهني نيكار ارينا
< السعة: 30.150

الن����ادي: بيت����ر  < رئي����س 
هوفمان

رال����ف  الفن����ي:  املدي����ر   >
رانغنيك

< أبرز الالعبني: البوس����ني 
ابيس����ڤيتش، س����ليم  ڤيداد 
تبير، السويدي بير نيلسون، 
النيجيري تشينيدو اوباسي، 
كريستوف يانكر، سانوغو، 

كومير، والنمساوي اوزكان.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

السابع

شالكه
سنة التأسيس: 1904

< امللعب: ڤيلتنس ارينا
< السعة: 61.673

النادي: جوزيف  < رئيس 
شنوزنبرغ

الفن���ي: فيليكس  املدير   >
ماغات

الالعب���ني: كيڤن  أب���رز   >
كوراني، جيرالد اس���امواه، 
ايڤ���ان راكيتش،  الكرواتي 
التينتوب،  التركي خلي���ل 
نيوير، جونيس، زامبرانو، 
باندير والهولندي انغيالر.

< املركز املوس���م املاضي: 
الثامن

باير ليڤركوزن

سنة التأسيس: 1904
< امللعب: باي ارينا

< السعة: 30.000
< رئيس النادي: ڤولفغانغ 

هولزهاوزر
الفن���ي: ي���وب  املدي���ر   >

هاينكس
< أب���رز الالعب���ني: باتريك 
هيلم���س، التونس���ي كرمي 
حقي، رين���ي ادلير، الغاني 
هان���ز س���ازلي، س���تيفان 
كيس���لينغ، بيرند شنايدر، 
السويسري بارنيتا، اليوناني 

خاريستياس
< املركز املوس���م املاضي: 

التاسع

ڤيردر بريمن
< سنة التأسيس: 1899

< امللعب: ڤيسر ستاديون
< السعة: 34.000

< رئيس النادي: كالوس ديتر 
فيتشر

< املدير الفني: توماس شاف
< أب����رز الالعبني: تورس����نت 
بيرميرتس����اكر،  فرينغ����ز، 
الفنلندي  البرازيلي نال����دو، 
بس����انني، البرتغال����ي امليدا، 
باوم����ان، مس����عود اوزي����ل، 
الس����ويدي  هان����ت،  ارون 
روزنبرغ، النمساوي هارنيك 

وبوروڤسكي.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

العاشر

هانوڤر
< سنة التأسيس: 1896

< امللعب: ايه ڤي دي ارينا
< السعة: 49.000

الن���ادي: مارتني  < رئيس 
كيند

الفن���ي: ديت���ر  املدي���ر   >
هيكينغ

< أب���رز الالعب���ني: ماي���ك 
الفنلندي فورسيل،  هانكه، 
التشيكي ييري شتاينر، يان 
شالودراف، الفرنسي ڤاليرين 
اسماعيل، هانو باليتش، تيم 
هوفمان، باستيان شولتز، 

روبرت انكه
< املركز املوس���م املاضي: 

احلادي عشر

كولن
< سنة التأسيس: 1948
< امللعب: رهني اينرجي

< السعة: 50.000
< رئيس الن����ادي: ڤولفغانغ 

اوڤيراث
< املدير الفن����ي: زڤونومير 

سولدو
< أب����رز الالعب����ني: لوكاس 
بودولسكي، البرتغالي نونو 
مانيش، توماس بروخ، املغربي 
عادل الشيحي، الكاميروني بيير 
ووم����ي، البوركيني ويلفريد 
س����انوو، واللبناني يوسف 

محمد
< املركز املوسم املاضي: الثاني 

عشر

اينتراخت فرانكفورت

< سنة التأسيس: 1899
< امللعب: كوميرز بنك ارينا

< السعة: 51.500
< رئيس النادي: هيريبيرت 

بروخاجني
الفن����ي: ماي����كل  املدي����ر   >

سكيبه
< أبرز الالعبني: االيراني مهدي 
التش����يكي مارتن  مهدڤيكيا، 
فينن، الكسندر كروك، اليوناني 
ليبروبولوس، جوڤيل تسومو، 
ميكايل فينك، الفرنسي حبيب 
بلعي����د، البرازيل����ي كريس، 

والنمساوي كوركماز.
< املركز املوسم املاضي: الثالث 

عشر

بوخوم
< سنة التأسيس: 1848

< امللعب: ريڤير بوار
< السعة: 31.328

< املدي���ر الفني: مارس���يل 
كولر

< أبرز الالعب���ني: اإليراني 
وحيد هاشميان، اجلزائري 
عنتر يحيى، باتريك فبيان، 
الكندي دانيال امهوف، دينيس 
غروتي، الياباني ش���ينجي 
أونو، النمساوي كريستيان 
فوكس، داڤيد زاباس، باول 
السلوڤاكي سيستاك  فرير، 
والكاميروني جويل ايبالي.

< املركز املوس���م املاضي: 
الرابع عشر

بوروسيا مونشنغالدباخ

< سنة التأسيس: 1900
< امللعب: بوروسيا بارك

< السعة: 54.067
الن����ادي: رولف  < رئي����س 

كونيغز
الفن����ي: ماي����كل  املدي����ر   >

فرونتسيك
< أب����رز الالعبني: اجلزائري 
كرمي مطمور، الڤنزويلي خوان 
الكندي س����تالتري،  ارانغو، 
األميرك����ي مارك����و برادل����ي، 
الس����ويدي ش����ريل توم����ي، 
التشيكي غالسيك، البلجيكي 

داميس، وكالسن براكر.
< املرك����ز املوس����م املاضي: 

اخلامس عشر

فرايبورغ
< سنة التأسيس: 1904

< امللعب: بادينوڤا
< السعة: 24.000

الن���ادي: اخيم  < رئي���س 
ستوكير

< املدير الفني: روبني دوت
< اب���رز الالعبني: املغربي 
عبدالصادق���ي،  ياس���ني 
دانييل سكواب، ريتشارد 
غولز، الكاميروني محامدو 
الدمناركي تومي  ادريسو، 
بيكم���ان، الكاميروني االن 
اول���ي، هايكو  جوني���ور 

بوتشر.
< املركز املوسم املاضي: صاعد 

)بطل الدرجة الثانية(

ماينتس 5
< سنة التأسيس: 1905
< امللعب: آم بورشڤيغ

< السعة: 20.300
الن����ادي: هارالد  < رئي����س 

ستروتز
< املدي����ر الفن����ي: توم����اس 

توتشيل
< أبرز الالعبني: التشيكي بيتر 
رومن، املصري جمال حمزة، 
العاجي داكاري دياكيته، الغيني 
اس����حاق بواكي، ميروسالڤ 
كاره����ان، فيليك����س بورخا، 
الهنغاري امري زابيكس ماركو 

روزي.
< املركز املوسم املاضي: صاعد 

)ثاني الدرجة الثانية(.

نورمبرغ
< سنة التأسيس: 1900
< امللعب: ايزي كرديت

< السعة: 46.780
النادي: فرانتس  < رئيس 

شافر
< املدي���ر الفن���ي: ماي���كل 

اوينينغ
التشيكي  الالعبني:  أبرز   >
يان كولر، ماركوس شروت، 
السلوڤيني ماريك مينتال، 
كريستيان ايغلر، ديتر فري، 
املناري،  التونس���ي جوهر 

ماريك نيكل.
< املركز املوس���م املاضي: 
الدرج���ة  صاع���د )ثال���ث 

الثانية(

مباراة اليوم

ڤولفسبورغ � شتوتغارت

دبي الرياضية 1
9:30


