
2http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

إكرام زين العابدين

في المرمى

نجاح مقبول ألربيل ودهوك

       
         


          



        






  
           


   



         



           

    
   
    



   


     

    
     
      


     
    
     
    
    
    
    
    


    
     


        



       



          








ان اختيار ادارة 
دهوك للمدرب الكبير 
اكرم سلمان كان 
موفقا النه نجح في 
الوصول بالفريق الى 
دور ربع النهائي بعد 
نجاحه بالتصفيات 
األولية واحتالله 
المركز االول على 
مجموعته واجتياز 
عقبة الفريق الهندي 
الذي كان يحلم بان 
يواصل المشوار من 
خالل الفوز على 
دهوك في ملعبه

أربيل / طه كمر – موفد المدى 



      

      
     
     
     

   
    

    
   


   
      
     
      
    

  
     
       


  

      
     
      




     
     
     
     
     
     
     
     


      
      
    

      
    
     
      
       
    
     




   
      
      
     
       
       
    
      
 

     





     

      

      
      


    
        
      
       
      
      
       
      
      
 
      
      





    
  




      
     
      


     
       
      

    
      


     
       
        
     
      

 



       

     



      
       


   





     
      


     
     


      
      





  

      
    
     
    
       
     
     
     







المؤتمر الصحفي 
    
    
       
 
       
       
     
  
       

       
       
     
     



       
  

     
       
      
 
   
     

      
       
       


      
      
   
     
   
     



أيوب اوديشو
       

  

       
      
    

      


      



      
     

      



     
     
    
   

       
     


       
      
   


   
      
      


    
     
     
      
       

     
  

      


     


 






الثمانية  لـــــــدور  ـــل  ـــأه ـــت ال بـــطـــاقـــة  ــــزع  ــــت ان أن  بـــعـــد 

إكرام زين العابدين

نجاح مقبول ألربيل ودهوك

       
أربيل / طه كمر – موفد المدى       

       

اوديشو: المرحلة المقبلة ستشهد استقدام العبين أجانب

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

سيئول/ لؤي عمران *

    
     
    

   

   
     

    
   
    
    
    
    


    

     
    



    







غياب التركيز
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اسباب الهزيمة 
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الدوحة / خاص بالمدى الرياضي

    
    
     


      
      




    


     




     

     



      




  
     
    
     
     


     
     
     
    


      
      

   
 

    
    
    
   
      








    
     
     
     

    
     
     


    

 


      
    



      
     



      
      
    



احرز المركز السادس في البطولة االسيوية مسابقة جرايد في نسختها الخامسة

منتخبنا الوطني للصم  يقدم أسوأ عرض 
ويخسر امام اوزبكستان 

والــكأس 2011  الــدوري  بجوائــز  الفائزيــن  يتــوج  همــام  ابــن 






