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اتحاد الكرة ينتظر رد (فيفا) على انتخابات 7 حزيران 

4 3 الكرخ يبحث عن رد االعتبار 
أمام النفط 

خطة سلمان أضاعت دهوك 
في البحري اآلسيوي

دورتموند ينتظر جولة الحسم 
للظفر بدرع (البوندسليغا) 2

بغداد/ حيدر مدلول


       
      
      
      
      
        
     




     

     
       
      
        
    

 
 

  
     
     



       
        
       



     
        

      

   
     
     

      



      
    

     
      



      
       
      

      
      
    

      
       
      
       
       




الوقتالفرق المتنافسة

19:30توتنهام هوتسبيرتشيلسي

21:00برشلونةريال سوسييداد

19:00إنتر ميالنتشيزينا

16:30نورنبيرغبوروسيا دورتموند

أبرز المباريات األوروبية 

تجري المباريات اليوم حسب توقيت بغداد

ـــة ـــي ـــوب ـــجـــن ــــــا ال ــــــوري ــــــن ك ــــــــدال م ـــــكـــــويـــــت ب ــــــه ال ــــــواج األولــــــمــــــبــــــي ي

ميالن يضّيف بولونيا غدًا األحد بهدف حسم اللقب للمرة األولى منذ 2004.. أ ف ب 

بغداد/ خليل جليل

     
     
      
     

    
    
      
      
     

     


     

      
     





    
      
     
     
      



     

     

    







       



     

     
     
      



بغداد/ طه كمر

 
      
     
     


    
      
     

     
     
   
     
     






     
      


     
   
    
    


     
     
    
    
     

     
     

     

     
     
     
   

    
     
     
     

  
      
    



     




   
     
     
      

   
   
    
    




وليد خالد: نقطة النجف ضاعفت آمالنا إلى نهائي النخبة في الجولة الحادية والعشرين

الكهرباء يسعى لتعزيز مركزه الثاني ومهمة سهلة للصناعة


