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اشـتعال المنـافسـة علـى كرســي رئاسـة  اتحـاد الكــرة

4 3  نتائج متواضعة لمصارعي العراق  نتائج متواضعة لمصارعي العراق 
في بطولة آسيا

االولمبي يتعادل في اول 
بروفة ودية مع سورية

رونالدو يسعى الى مجد 
جديد مع الملكي اإلسباني 2

 بغداد/ حيدر مدلول

















 

























   





































ــــســــعــــودي  ـــــســـــد الــــــقــــــطــــــري  والــــــشــــــبــــــاب ال ـــــــاراة ال ـــــــب ـــــود م ـــــق عــــــــــودة ي

مانشستر يونايتد يستعد لالحتفال باللقب التاسع عشر .... أ.ف.ب

قبل الطبع 

بغداد/ المدى الرياضيبغداد/ المدى الرياضي












ــي كــــأس قطر ــهــائ ن (الــــمــــدى) فـــي 

ميونيخ/ فيصل صالح





 
  








 









بغداد/ المدى الرياضي 


   


   




  

  



     
   








   




  
   
 
    















   
   

  
   
   







   




بغداد/ يوسف فعل

    






 


    



   





  

   






   


















   







    


   



    
    
    


   

   



  



بغداد/ المدى الرياضي










منتخب الشباب  يواجه شقيقه الكويتي حسن فرحان يطالب بتقليص هبوط فرق النخبة
في مباراة ودية ثانية  اليوم 

سيدكا: أسعى مع األسود لوضع 
العراق على القمة اآلسيوية 

اآلسيوي يفرض غرامة مالية على نادي الطلبة


