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ملعب الشعب/ املدى الرياضي
حقق فــريق الـــزوراء متـصــدر مـجمــوعــة الــوسـط
فوزا مهما علـى نادي االمانة بنتيجة 2- صفر يف
املـبـــاراة الـتـي جـــرت عــصـــر االثـنــني علـــى مـلعـب

الشعب الدولي وبتحكيم الدولي حازم حسني.

احداث الشوط االول
اتــضحـت نـيــــة العـبـي الــــزوراء يف حـــسـم الـلقــــاء
وضمـان نقـاطهــا الثالث مـبكـرا لـيكـون يف مــأمن
عن مــا يجـــري يف املبــاريــات الـثالث القــادمــة له.
فـسجل املاكـر مسلـم مبارك اول اهـداف فريقه يف
الــدقـيقـــة الثـــانيــة مـن املبــاراة بعــد ان تلقــى كــرة
عـــرضيــة لعـبهــا بــذكــاء علـــى ميني احلــارس عـلي
عـبــــد. وبعـــد هــــذا الهـــدف حـــاول العـبـــو الـــزوراء
اضـافـة اهـداف اخـرى اال ان تسـرع العبي الـزوراء
ادى الى عـدم تسجيل هدف ثـان وفشل عالء عبد
الــزهــرة وهـشــام مـحمــد يف طــرق مــرمــى االمــانــة
بعـد ان جـافـاهـم احلظ وهـوت كـراتهـم بعيـدة عن

املرمى.
ومــن جــــــانـــبه شــن العــبــــــو االمــــــانــــــة عــــــدداً مــن
الـهجــمـــــات علـــــى مـــــرمـــــى الـــــزوراء اال ان خــبـــــرة
مـدافعي الـزوراء الـدولـيني حيـدر محمـود وحيـدر
جـبـــار افـــشلـت محـــاوالتهـم الـتـي كـــان يـنقــصهـــا
اخلبـرة والدقـة. واطلق حكم املـباراة حـازم حسني
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اعـــــــــــــــــــالن
الـى / املدعى عليه مـحمد شعبان محـمد/ مصري اجلنـسية/ يسكن جـسر ديالى

بستان عباس الطعمة سابقا مجهول االقامة حاليا
اقــامت املــدعيـة نـدميــة طه بــرهي الـدعـوى املــرقمــة اعاله طــالبــة فيهــا التفــريق
للهجر ولدى ارسال ورقة التبليغ ورد اشعار شـرطة جسر ديالى بكتابه املرقم 284
يف 15/ 1/ 6200 انـك قــــد ارحتلـت الــــى جهــــة مـجهــــولــــة لــــذا تقــــرر نـــشــــر اعالن
بـتبلـيغك لـلحضـور امـام هــذه احملكمـة الـسـاعـة التـاسعـة مـن صبـاح يـوم املـرافعـة
املـــوافق 25/ 1/ 2006 وبـعكــسه ســوف جتــرى املـــرافعـــة بحـقك غـيــابـــا وعلـنـــا وفق

القانون.
القاضي
رزاق جبار علوان
2006 /1 /16

هتنئة
يـتقـدم الــسيـد نـصيــر العـوام
بــــالــتهـنـئــــة اخلــــالــصــــة الــــى
السيـد محمد فـالح العبيدي
وزوجـته هبة محمد الكبيسي

مبناسبة الزواج.
مـــتـــمـــنـــني لـهـــمـــــــــا احلـــيـــــــــاة

السعيدة وبالرفاء والبنني.

 ملعب الكرخ-طه كمر
تصوير- محمد سامي

يف مبـاراة متكـافئـة املـستـوى الـذي
كـان فـوق الـوسـط واحيـانـا يــرتقي
الــــى املـــسـتــــوى اجلـيــــد مـع بعــض
حـاالت الفتــور. تغلب فـريق القـوة
اجلـويــة علـى فــريق الكــرخ بهـدف
دون مقـــــــابل والــتــي جـــــــرت علــــــى
مـلعــب االخــيـــــر وقـــــد حـــضـــــرهـــــا
جمهور كبير وقادها بنجاح احلكم

الدولي صباح قاسم.
حـيـث هــــدد الـكــــرخـيــــون مــــرمــــى
اجلــويــة يف الــدقـيقــة الثــالثــة من
املبـاراة يف محـاولـة جلـس النـبض
لكـن اجلــويـني لـم يقفـــوا مكـتــويف
االيــدي بل كـــان رد فعلـهم ســريعــاً
عـنـــدمـــا نـــاول املـنــــدفع مــن جهـــة
اليـمني عـالء عبــد الــواحــد الكــرة
الـــى املهــاجـم علـي مـنـصــور الــذي
سـددهـا بقـوة وبحـركـة رائعـة لـكن
بـــســــالــــة احلــــارس الـكــــرخـي لــــؤي
خلــيـل وقفـــت لهــــــا بــــــاملــــــرصــــــاد.
وســنحــت للـكـــــرخ فـــــرصـــــة سـهلـــــة
للتـسجـيل عنـدمـا سـدد مهــاجمه
عقـــيل مـــتعــب كـــــرة قـــــويــــــة داخل
مـنـــطقــــة اجلــــزاء وقــــد احـبـــطهــــا
احلـارس اجلـوي وسـام كـاصـد بكل

شجاعة.
ويف الـدقيقـة اخلامـسة والعـشرين
قــاد اخملـضــرم مـنـــذر خلف كــابـنت
الكرخ هجمة منسقـة عندما حول
الكـــرة مـن جهـــة الـيـمـن الـــى راس
املهـاجم اوس ابـراهـيم الـذي طـوح
بهــــــا الــــــى اخلـــــــارج يف محــــــاولــــــة

للتسجيل.
ومـا ان حـانت الــدقيقـة اخلـامـسـة
والثالثون حتـى كان العب اجلوية
احــمـــــــد ايــــــــاد علـــــــى مـــــــوعــــــــد مع
احلــــــارس الـكــــــرخــي يف مــنــــطقــــــة
الــــســت يـــــاردات لـكــنه تــبـــــاطـــــأ يف
التـســديـــد ليــردهــا احلــارس لــؤي
خلـيل بشجـاعة فـائقـة الى ضـربة
زاويــــــة. وقـــــــد شهــــــدت الــــــدقـــــــائق

بغداد-املدى الرياضي
انفـــرد مهـــاجـم فـــريق الــشـــرطـــة وهـــداف
دوري املــــوسـم املــــاضـي مــصـــطفــــى كــــرمي
وكابـنت فريق نـادي كربالء صـاحب عـباس
بصـدارة الئحـة هـدايف دوري الكــرة املمتـاز
بــرصيـد )9( اهــداف لكل مـنهمـا بــانتهـاء
مـنـــافــســـات املـــرحلـــة الـتـــاسعـــة مـن دوري
املـمتــاز املـــوسم احلــالـي ويلـيهــا يف املــركــز
الـثاني مهـاجم فريق الـسماوة احـمد علي
وسجل سبـعة اهداف ويـقف ثالثة العبني
وهـم هــشـــام محـمـــد مـن الـــزوراء وسعـيـــد
محــــســن مــن الــنـجف ونــــــواف صالل مــن
املـينـاء يف املـركــز الثــالث بــرصيــد خمـسـة
اهداف لكل مـنهم واحرز اربعـة اهداف كل
مـن الالعـبـني يـــاســـر عـبـــد الـــرزاق وفـــؤاد
جـــواد مـن الــنجف وسـجل ثالثـــة اهـــداف
ســتــــــة العــبــني وهـــم مهــنــــــد حــــســني مــن
سـامـراء وعبـد الـسالم عبـود من الكهـربـاء
وسجــاد عبــد الكـاظـم من املـينــاء واحمـد
صالح وعالء كـــاظـم مـن الــطلـبـــة وسهـيل
نعـيـم مـن كــــربالء واحـــرز هـــدفــني ثالثـــة
وثالثـــون العبـــا وهم مـحمـــد عبــد جــديع
مـن الـــطلـبــــة وخــــالــــد مـنـيــــر مـن دهــــوك
وســـامـــان كـمـــال مـن سـيـــروان وعالء عـبـــد
الزهـرة واحمـد عبـد اجلبـار ومهـند نـاصر
وفــــوزي عـبــــد الـــســــادة مـن الــــزوراء وعلـي
حسـني داود من سـامـراء وفـالح حسـن من
الــنـجف واحــمـــــد حــــســـن ورداد ازريج مــن
الـكهـــربـــاء واسعـــد عـبـــد الـنـبـي ومــشـتـــاق
كــــاظـم مـن الــنفــط وعــصـــــام عجــيل مـن
الكـاظميـة واياد جـاسم من اجلـيش وعلي
صالح من الـشـرطـة ولـؤي صالح وحـسني
صــدام واحمـد خـضيـر وفـريــد مجيــد من
القـوة اجلـويـة ونـواف فالح واسـامـة شيـال
مــن املــيــنـــــــاء وعلــي عــمــــــران مــن الـكــــــوت
ومشـتاق كـاظم من كـربالء ويـاسر سـعدي
مـن نفـط اجلـنـــوب وحـيـــدر ابـــراهـيـم مـن
ميسـان وعلي سلمـان من الشـطرة وسجل

اجلـــويـــة هيـــز شـبــــاك الكـــرخ مـــرة واحـــدة

وتــــســيـــــدوا ارض املـلعــب لـكــن دون
جـــدوى وقـــد اضــــاف حكـم املـبـــاراة
)3( دقـــــائق وقـت بــــدل ضـــــائع لـم
تـــــسفــــــر عــن تـــــسجـــيل أي هــــــدف
لـيـطـلق بعـــدهـــا صـــافـــرتـه معلـنـــا
نهـايـة املبـاراة بفـوز اجلـويـة بهـدف
نـــظـــيف ويـكـــــون بـــــذلـك قــــــد رفع
رصـيـــده الـــى )15( نقـطـــة محـتال
املــركــز الثــاني يف مـجمــوعـته بعــد

نادي الشرطة. 

القـــائم وكــادت ان تـكلف اجلـــويني
الكثير.

ويف الـــــدقــيقـــــة )40( حـــــول العــب
الكـرخ اوس ابــراهيم كـرة من جهـة
الـيسـار لتـرتـطم بـالعـارضـة وتعـود
الــى الـســاحــة لكـنهـــا لم جتـــد من
يــــدخـلهــــا املــــرمــــى، ويف الــــدقــــائق
ــــــــــاراة رمــــــــــى ــــــــــرة مــــن املــــب االخــــي
الـكـــــرخــيـــــون بـكـل ثقـلهــم الدراك
التعادل عندما قادوا عدة هجمات

ـ ـ ـ

ويـسـدد بقـوة كــرة لم يـتمـكن لـؤي
خليـل من السيطرة عـليها لتعانق
شبـاكه لتـتعالـى صيحـات واهازيج

الصقور للتعبير عن فرحهم.
وشهـدت الـدقـائق )11، 13( دخـول
محــمــــــد حــمــيــــــد واحــمــــــد عــبــــــد
احلـــــســني ضــمــن فـــــــريـق الـكـــــــرخ
وخــــــروج الالعــبــني مـــظهـــــر خـلف
الـــــذي لــم يـكــن مبــــســتـــــواه ورعـــــد
محـسن الـذي قـدم مـستـوى جيـداً
لكنـه خرج متـأثرا بـاالصابـة وبعد
دقـيقـتـني مـن دخـــوله كــاد الــشــاب
احـمـــد عـبـــد احلــسـني ان يــصـيـب
شبـاك اجلـويــة عنـدمــا ركل الكـرة
بــالـكعـب بحــركــة جـمـيلـــة للغــايــة
لكـن كـــرته علـت العـــارضـــة بقلـيل
وعـــاود ممـــول اجلـــويـــة عالء عـبـــد
الواحـد ممارسـة هوايـته يف متويل
زمالئه بـــالكــرات املـتقـنــة عـنــدمــا
حـول الكـرة يف الــدقيقـة )23( الـى
منطقـة جزاء الكرخ لـتجد حسني
صـــدام بـــاملـــرصـــاد لهـــا لـيــســـددهـــا
بـــراسيـــة جمـيلـــة احبـطهــا حــارس
الكـرخ وحاول مدرب الـكرخ محمد
حـسـني نصـر اهلل من جتـريب اخـر
اوراقه يف محـاولة لـتسجـيل هدف
الـتعـــادل عنــدمــا اشــرك اخملـضــرم
عـبـــد الـــرزاق ابـــو الهـيل بـــدالً مـن
الـالعب هـادي حــسن يف الـدقـيقـة
)25( حـيث ابـدى ابـو الـهيل مهـارة
رائعـة يف مـنطقـة الــوسط وشـكلت
حتــــــركـــــــاته خـــطـــــــورة واضحــــــة يف

ساحة لعب اجلويني.
وعاد مـهاجـم اجلويـة محـمد عـبد
احلــسـن لـيقــود فـــاصالً هجــومـيــاً
بتالعبه بدفاع الكرخ ويحول كرته
الـــى حــسـني صـــدام املـنــــدفع الـــى
االمــام ليـســدد الكــرة بــاسـتعجــال
ممــا جـعلهــا تــظل طـــريق الهــدف
ويف الــدقيقـة )35( سـنحت فـرصـة
لـلكــــرخ للـتـــسجـيل عـنـــدمـــا رمـــى
يـــــاســـــر عـبـــــد احملـــسـن بـكـل ثقـله
لـيسدد كرة زاحفـة مرت من جانب

االخيــرة من هـذا الـشـوط ضـغطـاً
جـــــويــــــاً واضحـــــاً لـكـــنه خـــــال مــن
اخلـطــورة حـيث ال يــوجــد الـالعب
الــذي يتــرجم تلـك الهجمـات الـى
اهــداف وقــد اضـــاف حكـم املـبــاراة
دقيـقتـني وقت بــدل ضـــائع لكـنهــا
لــم تعـف مهــــاجـمـي اجلــــويــــة مـن
تسجـيل هدف السبق النهم اظلوا
طـريق املـرمـى ووقعـوا يف مـصيـدة
تـــسـلل دفــــاع الـكــــرخ حـتــــى اطـلق
احلـكـم صــــافـــــرته مـعلـنـــــا نهــــايــــة

الشوط االول.
وجاء شـوط املبـاراة الثـاني مغـايرا
لالول اداء ونــتـــيجــــــة حــيــث عــــــزم
اجلويـون على الفوز منـذ الدقيقة
االولــى فـفي الــدقـيقــة اخلــامـســة
حــول العب اجلـويـة مـؤيـد خـالـد
الكـــرة صـــوب املـــرمـــى لـتجـــد راس
املهــــــاجــم لـــــــؤي صالح الــــــذي لــم
يـتـــوان يف تــســـديـــدهــــا بقــــوة لكـن
احلارس الكـرخي انقـذ املرمـى من

هدف اكيد.
وبعــــد دقــيقـتـني ســــدد عالء عـبــــد
الـواحـد الـذي كـان مـاكنـة الصقـور
الـتي لم تهـدأ طوال دقـائق املـباراة
كرة هـائلة ارتدت مـن اقدام مدافع
الكــرخ لتــاتي علــى طبق مـن ذهب
الـــى العـب اجلـــويــــة علـي حـــسـني
رحـيمـة وهـو داخـل منـطقـة جـزاء
الكـرخ ليـسددهـا دون تركـيز بعـيدا
عن املـرمــى وسط ذهـول اجلـميع.
ويف الـــدقـيقـــة الــســـابعـــة مـن هـــذا
الـــشــــوط اجــــرى مــــدرب اجلــــويــــة
الكابنت صباح عبد اجلليل تبديال
بـــــــإخـــــــراج حـــــســني عـلــي حـــــســني
وادخــــال اخملــضــــرم ولـيــــد  ضـمــــد
الــــذي كــــان دخـــــوله فــــأالً حـــسـنــــاً
لـلجـــــويــني فـــبعـــــد دقـــيقــتــني مــن
دخـــــــولـه سـجـل الـالعــب الـــــشـــــــاب
مـحــمـــــــد عــبـــــــد احلـــــســن هـــــــدف
الـتـــرجــيح للــصقـــور بعـــد ان قـــدم
مـجهــــوداً فــــرديـــــاً رائعــــاً بــتالعــبه
بــــدفــــاع الـكــــرخ لـيــــواجه احلــــارس

صاحب عباس ومصطفى كريم 
يف صدارة هدايف الدوري املمتاز

خـمسـة وثمـانـون العبـا هـدفـا واحـدا وهم
قـصـي عبــد اهلل وســامــر سـعيـــد من اربـيل
واحـمـــد جـــديع وســـاالر عـبـــد اجلـبـــار مـن
كـركوك وظـافر تـركي ودلوار شـني وشيرزاد
محمـد مـن ارارات وسليـم خنجـر وشـورش
علـي من سيــروان وعقيل حـسني وهلكـورد
مال مـحمــد من الـطـلبــة ومـحمــد يــوسف
ومحـمد عبـد احلميـد واباغ اسمـاعيل من
دهــــوك وجــــابــــر شــــاكــــر ورزكـــــار محـمــــود
ومــسعــود هــادي ومـــروان وييــس من زاخــو
وخلــدون ابـــراهيـم وحيـــدر صبـــاح وحيــدر
عـبــد االمـيــر وعـمــر كــاظـم وهـيـثـم كــاظـم
وحـيـــــدر محـمــــود مـن الــــزوراء وحـمــــادي
احـمد ومحـمد محـمود مـن سامـراء واياد
عـبـــاس وعـمـــار احـمـــد وعلـي صـبـــري مـن
الكـــاظـمـيــــة وعلـي وهـيـب وبـــاســم ثجــيل
ومثـنى خـالد مـن النفط واحـمد ابـراهيم
وزهيـر شـاكـر وايـاد ابـراهـيم وعلـي محمـد
عبـد اهلل من ديـالـى وخـالـد سعـد ومحمـد
علي كرمي وعمار عبد الزهرة من الشرطة
واحمـد ايـاد وصفــوان عبـد الغـني ومـؤيـد
خـــالـــد مـن القـــوة اجلـــويـــة وامـيـــر عـبـيـــد
ومهنـد زيـدان ومـالك زويــد وعلي نـصيف
مـن اجلـيــش وعـمـــر خـــالـــد وايـــاد شـعالن
وقحطان جثـير وعلي كاظم مـن الصناعة
وسنـان فوزي واحـمد عبـد احلسـني ومنذر
خـلف وحـيــــدر محـمـــد مــن الكـــرخ وعـمـــر
سعـد وامجـد شــوقي وسـميــر عبـد الـسـادة
مـن الـــصلــيخ وعـمــــادة عــــودة مـن املـيـنــــاء
ويــوسف بـــراك من كــربالء وقـــاسم كـــاظم
وحــــســني جـــــاســم مــن الــــســمـــــاوة وعـــــدي
اسمــاعيـل ومحمـد هـاشـم واحمـد جــاسم
مـن ميـسـان وبــاسم ســالم ويـاســر محمـود
وضياء عبد النبي وعالء عاصي من نفط
اجلنــوب وحـســام علــوان وعقـيل ابــراهـيم
ومحـمــد رشــاد مـن الكــوت وحـيــدر هـــامل
وعلــي زغــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وحــيــــــدر كـــــــامل مــن

الشطرة. 

الـــــزوراء يفـــــوز ويـتـــــأهل مـبـكـــــرا للــنخـبـــــة
صــــافــــرة نهــــايــــة الـــشــــوط االول بعــــد ان اضــــاف

دقيقني وقت بدل ضائع للشوط.

احداث الشوط الثاني
نـزل الفـريقـان لـلملـعب بعـد ان تـلقيـا تعلـيمـات
كـــادريهـمـــا الـتـــدريـبـيـني الـتـــدريــسـيــــة لكـن واقع
احلـــال اشـــر اسـتـمـــرار الـتفـــوق للـــزوراء ولـــذلك
المــتالكه عـنـــاصـــر الـتفـــوق مـن العـبـني دولـيـني
ميـتـلكــون اخلـبــرة وانــسجــامــا افـضل وجـمهــوراً
غفــيـــــراً يـــــشجـع ويقـف مع طــمـــــوحــــــاتهــم. ويف
املقـابل لم يـكن نادي االمـانة ذلك الفـريق الذي
يـشكل خطرا حقيقيا عـلى العبي الزوراء وكانت
خطـتهم دفــاعيـة هـدفهـا تـقليل نـسبـة االهـداف
التي تدخل مـرماهم واعـتمادهم علـى الهجمات

املرتدة يف محاولة تسجيل هدف التعادل.
واستمر اللعب يف الشوط لصالح الزوراء وكثرت
الكرات املقطـوعة والفرص الـضائعة امـام مرمى
االمــــانــــة ومتـكـن كــــابـنت فـــــريق الــــزوراء حـيــــدر
محمــود من اضـافـة الهــدف الثــاني يف الــدقيقـة
65 مـن املـبــــاراة بــضــــربــــة راسـيــــة هــــزت شـبــــاك

االمانة.
واسـتـمــــر الـلعـب لــصــــالح الــــزوراء واطـلق حـكـم
املبـاراة صافـرة نهايـة املباراة بعـد ان اضاف ثالث

دقائق وقت بدل ضائع. 

لشبونة /أ ف ب
اسـتعاد بنـفيكا حـامل اللقب
املركـز الثـاني بفـارق 3 نقاط
عـن بـــــورتـــــو املـتــصـــــدر بفـــــوز
ـــــــــى اكـــــــــادميــــيــكـــــــــا االول عـل
كــــوامـبــــرا 3-صفــــر وخـــســــارة
الـثاني امام مضيفه استريال
ـــــــــة ـــــــــرحـل امـــــــــادورا 1-2 يف امل
الثــامنـة عـشــرة التـي تختـتم
بلقــاء فيتـوريــا سيتـوبـال مع

بوافيستا.
ويف املـــبـــــــاراة االولـــــــى، سـجـل
سـيـمـــاو )5 مـن ركلـــة جـــزاء(
ولـويزاو )78( ونـونو غـوميش
)90( اهـــداف بـنفــيكـــا الـــذي

بات رصيده 37 نقطة.
ويف املـبــــاراة الـثــــانـيــــة سـجل
مــــاورسـيــــو )18( وكــــوتـيـنـيــــو
)33( هـديف استـريال امـادورا،
ولــــوتـــشــــو غــــونــــزالـيــــز )61(

هدف بورتو.
كما فاز ريو آيف على بينافيل
بـهـــــــدفــني اليـفـــــــانـــــــدرو )33(

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

بنفيكا يستعيد املركز الثاين 
وسقوط بورتو يف بطولة الربتغال

وكـيـتـــا )71(، وتعـــادل نـــافـــال
مع فــيــتـــــوريـــــا غــيــمـــــارايــــش
صفـــــر-صفـــــر، ومـــــاريـتـيـمـــــو
فــونـشــال مـع جيـل فيــسنـتي
بهــدف لـنــونــو مــورايــس )26
خـــطــــــأ يف مــــــرمــــــى فــــــريـقه(
مقــابل هــدف لــذي كــارلــوس

.)79(
كمـا تعـادل نـاسيـونـال مـاديـر
مع بــاكـــوش فيــريــرا بهـــدفني
النـــدر بـيـنـتـــو )38( والــيكــس
غـوالرت )67 خـطـا يف مـرمـى
فــــــــريـقـه( مـقــــــــابـل هــــــــدفـــني
جلونيـور )41 خطأ يف مـرمى
فـــــريـقه( ولـــــويـــس كـــــارلـــــوس

.)82(
وكـــــانــت املــــــرحلـــــة افــتـــتحــت
ــــــــــاضــــي بـفــــــــــوز الــــــــســــبــــت امل
سبـورتينغ بـراغا علـى ضيفه
يـــــونـيـــــاو لـيـيـــــريـــــا 1-صفـــــر،
وسـبـــورتـيـنغ لــشـبـــونــــة علـــى
مــضــيـفه بــيلــيــنــنــــســيــــش 1-

صفر.

ـ ـ

تونس /أ ف ب
اســتـــــدعــــــى الفـــــرنــــســي روجــيه
لــوميــر، مــدرب مـنتـخب تــونـس
لكـرة القدم مدافع سـانت اتيان
الفــرنــسـي عالء الــديـن يحـيــى
الــى التـشـكيلــة التـي ستـشـارك
يف نـهــــــــــــائــــيــــــــــــات كــــــــــــأس االمم
االفـريقيـة املقـررة يف مصـر من
20 كـانون الثـاني/ينايـر الى 10

شباط املقبلني.
ويــأتـي اسـتــدعـــاء يحـيـــى علــى
خلفيـة اصـابـة مـدافع فـيينـورد

الهولندي كرمي السعيدي.

حييى بدال من السعيدي يف تشكيلة تونس يف بطولة امم افريقيا
وجـــــــــواهـــــــــر املـــنـــــــــاري وعـــــــــادل
الــشـــاذلـي )نـــورمـبـــرغ االملـــانـي(
وعــــــصــــــــــــام جــــمـعــــــــــــة )لــــنـــــــــس
الفــــرنـــســي( وسفـيـــــان امللـيـتـي
)فــورسـكال االوكــرانـي( وحــامــد
منوشـي )رينجرز االسكـتلندي(
وشـــوقـي بــن سعـــدى )بـــاسـتـيـــا

الفرنسي(.
- للـهجـــوم: هـيـكل قـمـــامـــديـــة
)ستــراسبـورغ( وزيـاد اجلـزيـري
)تـروا الفـرنـسي( وسـيلفـا دوس
ســـانـتـــوس )تـــولـــوز الفـــرنــسـي(

وامني لطيف )الترجي(.

الــــــطــــــــــــرابـلـــــــــســــي )ايــــــــــــاكـــــــــس
الهـــولـنـــدي( وانـيـــس العـيـــاري
)سمسـون التركـي( وكرمي حقي
)ستـراسبـورغ الفـرنـسي( وعالء
الــــديــن يحـيــــى )ســــانـت اتـيــــان
الفـــرنــسـي( وعــصـــام املـــرداسـي

)النادي الصفاقسي(.
- للـــــوســط: جـــــوزيـه كاليــتـــــون
)الـــســــد القــطــــري( وسلـيـم بـن

عاشور )فيتوريا غيمارايش(
البرتغـالي( ورياض البـوعزيزي
)قيصـري سبور التـركي( وقيس
الغـضـبــان )سـمــســون الـتــركـي(

 وسيتـوجه يحيـى مبـاشـرة الـى
االســكــــنــــــــــدريــــــــــة لـاللــــتـحــــــــــاق
مبـنـتخـب بالده الـــذي سـيـلعـب
يف الدور االول ضمن اجملـموعة
الـثـــالـثــــة مع جـنـــوب افــــريقـيـــا

وغينيا وزامبيا.
- والالعبون هم:

- للـمــــرمــــى: علــــى بــــومـنـيـجل
)الـنـــــادي االفـــــريقـي( وخـــــالـــــد
فـــــــاضل )ديــــــاربـكــــــر الــتــــــركــي(
وحمدي القصراوي )الترجي(.
- للــــدفــــاع: راضــي اجلعــــايــــدي
)بـــولـتـــون االنـكلـيـــزي( وحـــامت

واشنطن /أ ف ب
تعملق جنـم ساكـرامنتـو كينـغز مـايك بـيبي
وقــاد فـــريقه الــى فــوز صعـب علــى اورالنــدو
مـــــاجــيـك 104-100 بــتــــسجــيلـه 42 نقـــطـــــة
ضـــمـــن دوري كـــــــــرة الـــــــسـلـــــــــة االمـــيـــــــــركـــي

للمحترفني.
وعـــــادل بــيــبــي بـــــالــتـــــالــي رقــمـه القــيـــــاســي
الـشـخصـي وجنح يف ذلك يف سلـته االخيـرة
الـتـي سجـلهـــا قـبـل نهـــايـــة املـبـــاراة بــــاربعـــة

اجزاء من الثانية.
وسـاهم بـراد ميـلر ايـضا يف فـوز ساكـرامنـتو
بتـسجـيله 21 نـقطـة وجنــاحه ب12 متـابعـة

و7 متريرات حاسمة.
وكـان بيـبي وميلـر االسـاسيـان الـوحيـدان يف
الـفـــــــــريـق الن زمـالءهـــم يف الـــتـــــــشــكـــيـلـــــــــة
االســاسـيــة مـصــابــون وبــالـتــالـي فقـــد لعـب
الفـريق الـشــوط الثــاني بــاكمـله من دون ان

يجري مدريه ريد اديلمان اي تغيير.

42 نقطة لبيبي وتألق غري جمد جليمس
نقـــطــتــني )83-81( ثـــم تقــــــدم 84-83 قـــبل

نهاية املباراة بثالث دقائق و10 ثوان.
وحـمي وطيـس اللعبـة يف الـدقيقـة االخيـرة
وكان الفوز حليف بورتالند بفارق نقطتني.
ووضع تـــــورونــتـــــو رابــتـــــورز حـــــدا ملـــــسلـــــسل
انــتـــصــــــارات نــيــــــويــــــورك نــيـكــــس واحلـق به
اخلسارة االولـى بعد سبعة انـتصارات بفوزه

عليه 129-.103
وكـان نيويورك استهل املوسم بطريقة سيئة
وانهـــــى العـــــام املـــــاضــي يف املـــــركـــــز االخــيـــــر
بتــسجـيلـه 7 انتـصــارات مقــابل 21 هــزميــة،
لكـنه لـم يخـســـر اي مبـــاراة منــذ 22 كــانــون

االول املاضي.
وكــان جـــالني روز افـضل مــسجل يف صفــوف
الفـائــز )31 نقطـة( واضـاف زمياله مــوريس
بتـرسـون وكـريـس بـوش 28 و23 نـقطـة علـى
الـتــــوالـي. امــــا افـــضل مــــسجـل يف صفــــوف

اخلاسر فكان ادي كاري.

  وقال ميلر: "عندما تفوز باي مباراة تشعر
بـالـتعب اقل، انـا سعيـد الننـا صمـدنـا حتـى
الــنهــــايـــــة يف ظل االصــــابـــــات العــــديــــدة يف

صفوفنا".
واشـــاد مـــدرب الفــــريق اديلـمـــان بـــالـثـنـــائـي
وقــال: "اثـبـت بـيـبـي ومـيلــر قـــدرتهـمـــا علــى

النهوض بالفريق يف االوقات الصعبة".
اما افـضل مسجل يف صفـوف اخلاسـر فكان
جـامير نلسـون )29 نقطة مـنها 13 يف الربع

االخير(.
ولـم تـنـفع الـنقـــاط ال29 واملـتــــابعـــات ال13
والتـمريـرات احلاسـمة الـسبـع التي جنح يف
حتقيقها لـوبرون جيمس لـفريقه كليفالند
كـافــالييـرز يف جتنـب اخلسـارة الـرابعـة علـى
التــوالي امــام بــورتالنــد تــرايل باليــزرز 87-

89.
وتقدم بورتالنـد بفارق 11 نقطـة يف الشوط
الـثـــانــي لكـن كلــيفالنـــد قلــص الفـــارق الـــى

سدني /الوكاالت
استهـلت االميـركيـة سيـرينـا وليــامس املـصنفـة
ثـــالثــة عـشــرة حـملــة الــدفـــاع عن لـقب بـطــولــة
اسـتـــــرالـيـــــا املفـتـــــوحـــــة لـكـــــرة املــضـــــرب، اولـــــى
الـبطـوالت االربع الـكبـرى )غــران شيلـيم( الـتي
انطلقت علـى مالعب ملبورن، بـفوز صعب على

الصينية لي نا 6-3 و6-7 )1-7( و6-.2
وكـسبـت سيــرينــا اجملمـوعـة االولـى 6-3 بعـدمـا
كـســرت ارســال الــصيـنيــة مــرة واحـــدة بيــد انهــا
واجهـت مقـــاومـــة كـبـيـــرة مـن لـي يف اجملـمـــوعـــة
الـثــانـيــة واضـطــرت الــى خــوض شــوط فـــاصل

كسبته االخيرة يف صاحلها 7-.1
واستـعادت سيريـنا توازنهـا يف اجملموعة الـثالثة

وكسبتها بسهولة 6-.2
وقـالـت سيــرينـا "ال أصـدق مـا حـصل لـي اليـوم،
كـنت يف قمـة استـعدادي ولـياقـتي البـدنيـة وكان

بامكاني الفوز مبجموعتني وبسهولة".
وعــوضـت سـيــريـنــا بــالـتــالـي خـــروج شقـيقـتهــا
الـكـبــــرى فـيـنـــــوس العــــاشــــرة مـن الــــدور االول

بطولة اسرتاليا املفتوحة..سريينا تستهل محلة الدفاع عن لقبها بصعوبة وفوز سهل لروديك

يف دوري السلة االميركي

الـرابع علـى التـايالنـدي دانـاي اودومـشكي 2-6
و6-2 و1-6 و6-7 )4-7( و6-1، والكــرواتـي ايفــان
ليــوبيـسـيتـش الـسـابع االمـريـن لتخـطي الـدور
االول حـيـث احـتــــاج االول الـــــى 5 مجـمــــوعــــات
للتغـلب على التـايالندي دانـاي اودومشكي 2-6
و6-2 و1-6 و6-7 )4-7( و6-1 يف 3 ســـــــــــــاعـــــــــــــات
ونــصف الــســـاعـــة، والـثـــانـي الـــى 3 مجـمـــوعـــات
للفـوز علـى االستـرالي كـريـس غـوتـشيـوني 6-7

)7-5( و6-4 و6-7 )3-7(.
وتــأهل ايـضــا الـســويــدي تــومــاس يــوهــانـســون
العاشـر بتغلبه علـى الفرنسـي سيريل سـولنييه

6-1 و7-6 )7-3( و6-.4
وفجر الروسي دميـتري تورسونـوف مفاجأة من
العـيــار الـثقـيل بـتغلـبه علــى الـبــريـطــانـي تـيـم
هـنـمــان 5-7 و6-3 و6-4 و7-5 يف 3 ســاعــات و14

دقيقة.
وحذا حـذوه والروماني اندري بـافل الفائز على
االسبـاني كـارلـوس مـويـا الثـاني والـثالثني 4-6

و7-6 )7-5( و4-6 و3-6 و6-.4

بخـســارتهــا امــام الـبلغــاريــة املـغمــورة تـسـفتــانــا
بيرونكوفا 6-2 وصفر-6 و7-.9

وفـازت الــروسيـة ايلـينــا ليخــوفتـسيفــا الثــامنـة
عشـرة على االمـيركـية لـيزا راميـوند 6-7 )4-7(
و7-6 )7-5(، والـصـــربـيـــة يلـيـنـــا يــــانكـــوفـيـتــش
الـثــــالـثــــة والعـــشــــرون علــــى االمـيــــركـيــــة جــيل
كــــرايـبــــاس 6-2 و4-6 و6-4، والــــروسـيــــة مــــاريــــا
كـيريلـنكو اخلـامسـة والعشـرون على مـواطنـتها

يفغينيا لينتسكايا 6-1 و3-1 ثم باالنسحاب.
ولــدى الــرجـــال، حقق االمـيــركـي انـــدي روديك
املـصـنف ثـــانـيـــا فـــوزا سـهال علـــى الــســـويــســـري
مـيـــشــــال المــــر 6-4 و6-2 و6-2 يف ســــاعــــة و44
دقيقـة.   وقـال روديك "كـان الفـوز سهـال لكن ال
تــزال امــامـي اشـيــاء عـــدة يجـب ان اعـمل علــى

تصحيحها يف مباراتي املقبلة".
ويلــتقـي روديـك يف الـــــدور املقـبـل مع اجلـنــــوب
افــريـقي ويـسـلي مــودي الفــائــز علــى االسبــاني
اوسكار هرنانديز 3-6 و7-6 )7-5( و6-4 و6-.2

يف املقـابل، عانـى االرجنتيـني دافيد نـالبانـديان

العدد )581(االربعاء)18( كانون الثاني 2006
NO (581)Wed. (18) January


