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درجال: نجــاح االنتخابــات مرهون بضمانــات الحكومة

4 3 هاشم يتهم الشباب 
بالتدخل في االنتخابات

مارادونا يكشف عن فضيحة 
جديدة!

لقاء ويمبلي التأريخي.. 
باألرقام والتحليل 2

بغداد / إياد الصالحي 
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ـــــة  ـــــي ـــــحـــــزب ـــــــــــــــــــــــــوالءات ال ــــــــل إقـــــــامـــــــتـــــــهـــــــا بـــــــعـــــــيـــــــدًا عــــــــــن ال ــــــــأم ي

مانشستر يونايتد يلتقي برشلونة في نهائي اوروبا اليوم في الساعة 9:45 مساء حسب توقيت بغداد.. أ ف ب

متابعة / علي النعيمي

     
     
     
  
    

    

   



    
    
     



     

    

   

      
    



     

      
 




   
    
    
     
     
    





     

      


    




     
    
    





     
   


   
 



بغداد/ يوسف فعل


   
    

    






   
    
    





   

     

   


 
   

    
  
   
    



   
    
    
     
    
    

    

   
    




   

   


    


    
   
    
    



نائب رئيس فيفا يجدد دعمه للمنتخبات العراقية 
سيدكا يتأهب لدعوة العبي الوطني

قبل الطبع 

بغداد / اكرام زين العابدين

     



       

  


الرامي ناصر ينافس على الجائزة الكبرى

منتخب الكيكوشنكاي جاهز للمنافسة العربية 


