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صفحات
يوزع مجانا مع جريدة المدى

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كريم

4

) أيار 2011العدد (2128) السنة الثامنة الخميس (12) أيار 2011

الوقتالفرق المتنافسة
٤:٠٠نفط ميسانالجوية
٣:٣٠نفط الجنوبالزوراء
٣:٣٠الناصريةالهندية
٤:٠٠زاخوالنفط 

٤:٠٠الموصلالصناعة 
٤:٠٠الكهرباء الجيش 

تجري المباريات يوم غد الجمعة

مباريات دوري النخبة 

http://www.almadapaper.com -  E-mail: sport_almada914@yahoo.com

اتحـاد الكـرة ينفـي زيـارة بالتـر.. واآلسيوي 
يستبعده من (أفكاس)

فرصة مواتية للجوية لحفظ الصدارة.. والزوراء في ضيافة نفط الجنوب 

4 3 صالل وراء إنهيار الطلبة 
أمام الكويت

باسم عباس متفائل بالمهمة 
المونديالية

رونالدو يؤجل تتويج 
برشلونة بلقب (الليغا) 2

بغداد/ خليل جليل

        
       
  
    



       
        
   
      








       
        
       
       

   
    


        









         
       
       


  


        




       

         




        



         


       



        
       


        


      

   
   

 


في الجولة الثالثة والعشرين من دوري النخبة 

الجوية يسعى الى القبض على الزعامة الجنوبية .. تصوير / قحطان سليم

بغداد/ طه كمر



      




       





       
       




      



    
      
     
 
      
     

     
     



عماد محمد: أسعى لحسم قضيتي مع الزمالك عاجال

بغداد/ المدى الرياضي


   
  
    
    

    
     
    
    


 
    

   

    
   
    
    
  
     

    
      
    
   
    
     

    
   
      
     
 


  
 
  
  

   


   
   



         

       


   
   

 



    
      
     
 
      
 
      
 

     

     
     

عماد محمد: أسعى لحسم قضيتي مع الزمالك عاجال

    
   
    
   
    
   


    
   
      
     
 


  
 
  
  



   

  

 

 


  







   
   



هادي جواد رئيسًا لممثلية اللجنة األولمبية في كربالء


