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خليل جليل

وجهة نظر

        

       

         
        
         


           



        

          



      
        
      

          
        
    

    
      

   
     



     
   

     
     
 
  
    
   
    

    
    
   


   

    
     
    
          
          








   




         
        
         
           
         


         

       




         
          
        
        




الشيء اآلخر الذي كان 
يفترض ان تأخذه 
اللجنة االولمبية على 
عاتقها بأن تعمل 
على رص صفوف 
المرشحين لمنصب 
الرئاسة وتوحيد امر 
المرشحين وصوال 
لالتفاق على مرشح 
واحد وتحشيد كل 
األصوات والمناصرين 
ليقفوا خلف هذا 
المرشح ، خصوصا ان 
رئيس اللجنة اكد في 
اكثر من مرة وقوفه 
الى جانب فالح حسن 
وتقديم كل الدعم 
اللوجستي له في 
مهمة الترشيح

كتب/ نافع خالد 
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الشرطة في الصدارة 
 
    


     
    
      
     

    

     
    
       
   
     






عبد الجليل: جهل اإلدارات 
 
     

     
      
    





   

    
      


      
     


     

      

    



فتحي يفتقد القناص 
     

     
 
       
 



    


    
      



مسلسل تركي أسمه (إضاعة الفرص)! 
     
      
      

     
     
    
      



   

      
    

      


التفكير بالنقطة خارج األرض 
     


      

      

    
      

     
     
     
    



بــأبــغــض الحالل  انــتــهــت  ــــدوري  ال %7 مــن مــبــاريــات 
االولمبية.. دور بعيد 

مع سبق اإلصرار
كتب/ نافع خالد 

ظاهرة التعادالت السلبية ما بين العقم الهجومي والضغط النفسي 

العدد (2143) السنة الثامنة السبت (28) آيار 2011

كوبنهاغن/ رعد العراقي 

       
     
       
      


 

      




        
   
  



  





      
       
      

 



      

     
     
       
     
      



      


   


    

       
 
     
      
        

 
         
      
     
       

     
      
  
        

        
      



 


      



     
   





      
        


       

  
       
     
      

 




   
      
      
       
       
      

      


      



تـــــــحـــــــت األضـــــــــــــــــــــــواء الـــــكـــــاشـــــفـــــة
ـــادة ألســـــرة الـــكـــرة الــعــراقــيــة؟ ـــع ـــس ــــران ال ــب حــــزي ــل ــج هـــل ي

بغداد/ إكرام زين العابدين




    


    

   
   
    

 

     
 

      

   
     
    

 


   



    
   

    
      
  
  
     
    

     
     
      


    

 
    
    

    





    
    
    
    
    

      
     




بغداد/ طه كمر



  







           


     


         
 



هـاشـم: ال انتخابـات فـي بغـداد والشباب 
تالعبت بالعمومية

رائد فاضل رئيسًا لالتحاد 
الفرعي للسباحة في بغداد








