
صفحات
يوزع مجانا مع جريدة المدى

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كريم

4

) أيار 2011العدد (2141) السنة الثامنة الخميس (26) أيار 2011

الوقتالفرق المتنافسة

١٥:٠٠ الطلبة    المصافي  

١٥:٣٠البيشمركة  الموصل  

٢١:٣٠المقاصة  الزمالك  

١٩:٠٠إتحاد الشرطة اإلسماعيلي  

ابرز مباريات اليوم

تجري المباريات حسب توقيت بغداد
http://www.almadapaper.com -  E-mail: sport_almada914@yahoo.com

رئيس لجنة الطعون : موقف شرار سليم.. وفالح تعهد 
بعدم امتالكه جنسية ثانية

4 3 أربيل يحدث صفوفه قبل 
دور الثمانية اآلسيوي 

فيرغسون يضع خطة 
لتعطيل ماكنة برشلونة

كيف غير جعفر قناعة بابا 
عن قصار القامة؟ 2

بغداد / خليل جليل



       
       
     


    


    
      







     
   



    
        



      

      


       
       
      
     
       


     
      


 
       




       

      
      


      


      
      





      





      
      




     




       



     
    






      
     
     


      





ـــيـــة ـــتـــخـــاب ـــب مــــحــــاضــــر أنــــديــــتــــهــــم االن ـــجـــل ـــن ب ـــي ـــرشـــح ـــــة م ـــــع طـــــالـــــب أرب

أربيل ودهوك في قرعة دور الثمانية لكاس االتحاد اآلسيوي يوم 7 حزيران في كوااللمبور.. تصوير قحطان سليم

الدوحة / محمد العبيدي 

 
       

    
 
      

       



       





       

     


     
     
     
      
      
      
      
         

      

  


   



بغداد / المدى الرياضي 

     
     
   
     


     
    
 
      
     
     
    
    
   

    

     


       
      


      
     
    
    
    
    
      
    
     
      
     

    
   
     



بغداد/ المدى الرياضي

     


      
       





        


        
       
        



 
      
       



العاب القوى يجري انتخابات 
بغداد قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي 

مدرب قطر الجديد لـ(                 ):

قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي 
مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ):

قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي 
مدرب قطر الجديد لـ(                 ):

قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي 
مدرب قطر الجديد لـ(                 ):

قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي 
مدرب قطر الجديد لـ(                 ):

قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي 
مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ):

قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي 
مدرب قطر الجديد لـ(                 ):

قوة دوري الموسم ستنعكس إيجابيًا على نتائج العنابي 
مدرب قطر الجديد لـ(                 ):مدرب قطر الجديد لـ(                 ): صالح: انجاز كرار خطوة إلحراز 

ميدالية لندن

ّ ّ


