
صفحات
يوزع مجانا مع جريدة المدى

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كريم

4

) أيار 2011العدد (2140) السنة الثامنة األربعاء (25) أيار 2011

الوقتالفرق المتنافسة

١٣:٣٠ناغويا غرامبوسسوون سامسونج
١٣:٣٠كاشيما انتلرزسيئول 

١٧:٤٥النصرذوب آهن اصفهان 
١٩:٠٠الشبابالسد 

١٩:٠٠شورتانالوحدات 

ابرز مباريات الدوري آسيويا

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

أربيل تحضـر منتخبنا لمواجهة اليمن 

4 3 اتحاد السلة يصدر قرارات اتحاد السلة يصدر قرارات 
جديدة 

أوزيل يهدد برشلونة!
فوزنياكي تواصل النجاح في 

باريس 2

إياد الصالحي

فخر السفاح وتقدير الدوحة
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مصارحة حرة 

بغداد/ حيدر مدلول


   
     


   
      

        


       
     
    

     

     
      
     


     
     
     


 
       
   




     


      
   
       

      
      
       
      


      


     
     
      

      
       


     



       
      
     
      
      


     
      



      
        
    
     
   

       

    



iyads@almadapapercom

ــــة ــــتــــخــــب ــــمــــن ـــــــــــة ال ـــــــــــدي لــــــجــــــنــــــة الــــــــطــــــــعــــــــون تـــــــتـــــــحـــــــرى عــــــــــن األن

يونس محمود لحظة تسلمه جائزة الهداف من منصور مفتاح

بغداد / خليل جليل

     

     
   



   
 
    
     
    
     
     



 
   
    
   
   










     




     

   




     
    

    


     

    



    

    
    



    
   

   
    
    



     
     
     





     
    
    
    

   
 
    
    
    




     
    


     



دهوك يتخطى ديمبو ويصل ربع نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

كتب / يوسف فعل

      
     
    
       
     





        
       
     
     
     
  




      
     




   


  
     
       
      
     

       
        
      




       
     
      
 



بـــــالـــــخـــــط األحـــــمـــــر

ــكــاذبــة! ال ــوعــود  ــال ب تطيح  االنــتــخــابــيــة  الــمــصــالــح 

تجري المباريات حسب توقيت بغداد
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