
دهوك / يوسف فعل – موفد المدى

      
     
       
      
       
 
       

      
      


      
     

     




حسابات خاطئة 
    
   
   

  

   
  
  
 
  
   




    

   
    


       


      
      
      

     
  

      










تسريبات إعالمية 
       
       
       
     
   
      

     
       




   
      
       
       

     
    
 
  

      
       
       
      



دهوك في مأزق 
       
       
        

     
    


   

      
        
       

     

      
       
 
     
    
  
  



       


      
       
       
  

       



الجيش يعود الى المنافسة 


      
      
        
       
       

       

      

      

     




السيد من دون مراقبة 
       
       
       
       
      





بسالة طالب 
 

       
       
       
     



خيبة أمل 
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سلمان ضحية التشتت التكتيكي.. ومناورة إعالمية قتلت روح األنيق 
القارية!  ــة  ــبــطــول ال فـــي  ودهـــــوك  الــطــلــبــة  فــشــل  خــفــايــا 

       
 
       

      
      


      
     

     




    
   
   

  

   
  
  
 
  
   




    

   

       
     
   

       

     
    
 
  

       
        

     
    


   

 
     
    
  
  



برازيليا / وكاالت


       



 
           


         


 
         

 
         









   



جونينيو يعود للبرازيل 
من أجل فاسكو دا غاما

باتيستا: ميسي أعظم العب كرة في التاريخ       
يوينس ايرس / رويترز
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لندن / وكاالت    
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باتيستا: ميسي أعظم العب كرة في التاريخ       

لندن / وكاالت      

فينغر نادم 
على النقاط الضائعة من أرسنال 






