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املدى الرياضي

يف دوري ابطال اوروبا الدور االول:

ريال مدريد يتجرع هزيمة نكراء من بايرليفركوزن
واالصابة تبعد زيدان ثالثة اسابيع عن املالعب

اص ـيــب ص ـ ــانـع الع ـ ــاب ري ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد
االسبــاني الفـرنـسـي زين الــدين زيـدان
يف كتفه خالل مـباراة فـريقـه ضد بـاير
لـيفــركــوزن االمل ــاني يف اجلــولــة االولــى
من مـسـابقــة دوري ابطـال اوروبـا لكـرة
القـدم وسيغيـب عن املالعب ملـدة ثالثة
اس ــابيـع كمــا اعـلن ن ــاديه علــى م ــوقعه
على شبكة االنترنت.
واصـيب زيــدان بخلع يف كـتفه اثـر كـرة
م ـشـتــركــة مع املــدافع الـبــرازيلـي روكـي
جــونـيــور قـبـيل انـتهــاء ال ـشــوط االول،
وحـل م ـكـ ـ ـ ــانـه املـهـ ـ ـ ــاج ــم فـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدو
موريانتيس مطلع الشوط الثاني.
ي ــذك ــر ان ري ــال م ــدري ــد مـنـي به ــزمي ــة
نكـراء علـى يـد بـايــر ليفـركــوزن بثالثـة

اهداف نظيفة.

تعادل ليون ومانشستر
يونايتد 2-2

تعــادل ليـون الفـرنــسي مع مـانـشــستـر
يــونــايـتــد االنـكلـيــزي  2-2يف لـيــون يف
اجلولة االولى من منافسات اجملموعة
ال ــرابع ــة ضـمـن ال ــدور االول مل ـس ــابق ــة
دوري ابطال اوروبا يف كرة القدم.
وسـجل كـ ــري ــس ( )35وبـيـ ــار االن فـ ــرو
( )45هـديف ليـون ،والهـولنـدي رود فـان
نيـستلـروي ( 57و )61هـديف مـانشـستـر
يونايتد.

فوز فنربغشة على سبارتا
براغ -1صفر

فـاز فنربغشـة التركي على سـبارتا براغ
الـتـ ـشـيـكــي -1صفـ ــر يف اس ـطـنـبـ ــول يف

اجلولة االولـى من منافسـات اجملموعة
ال ــرابع ــة ضـمـن ال ــدور االول مل ـس ــابق ــة
دوري ابطال اوروبا يف كرة القدم.
وسجل الهـولنـدي بيـار فـان هـويـدونك
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 16.

خسارة اياكس امام يوفنتوس
صفر1-
خسر اياكـس الهولندي امـام يوفنتوس
االي ـطـ ــالــي صفـ ــر 1-يف امـ ـسـتـ ــردام يف
اجلولة االولـى من منافسـات اجملموعة
الـث ــالـث ــة ضـمـن ال ــدور االول مل ـس ــابق ــة
دوري ابطال اوروبا يف كرة القدم.
وسجل الـت ـشـيكـي ب ــافل نــدفـيــد هــدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة 42.

فوز ليفربول على موناكو -2
صفر

فـاز ليفـربـول االنـكليـزي علـى مـونـاكـو
الفـ ــرنـ ـســي -2صفـ ــر يف لــيفـ ــربـ ــول يف
اجلولة االولى من منافسات اجملموعة
االولـ ــى ضـمـن الـ ــدور االول ملـ ـس ـ ــابقـ ــة
دوري ابطال اوروبا يف كرة القدم.
وسجل الفـرنسي جـبريل سـيسيه ()22
وال ـ ـت ـ ـ ـ ـش ـ ـي ـكـ ــي م ـ ـيـالن ب ـ ـ ـ ـ ــاروش ()84
الهدفني

تعادل ديبورتيفو كورونا
واوملبياكوس صفر-صفر

تعـادل ديبـورتيفـو كورونـا االسبـاني مع
اوملـبيـاكــوس اليـونـانـي صفــر-صفـر يف
كورونا يف اجلولة االولى من منافسات
اجملـم ــوع ــة االول ــى ضـمـن ال ــدور االول
مل ـس ــابق ــة دوري ابـط ــال اوروب ــا يف ك ــرة
القدم.

اوملــــــــبيك هيـــدر فــــــــوزا ً ثمينا ًويسقط يف فــــخ التعادل
(أ ف ب) -أه ـ ـ ــدر اومل ـب ـيـك بــي ـ ـ ــروت
اللبناني فوزا ثمينا على ضيفه هوم
يـونـايتـد الـسنغـافـوري عنـدمـا تقـدم
 1-3قـبل ان يــسقــط يف فخ الـتعــادل
 3-3علـى ملعب طرابلـس البلدي يف
ذهـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــدور ربـع الـ ـنـهـ ـ ـ ــائ ــي م ــن
م ـسـ ــابق ــة ك ــأس االحت ــاد االسـي ــوي
االولى لكرة القدم.
وسجل محمد عطوي ( )18وكريكور
ال ــوزي ــان ( )40وفـيــصل عـنـت ــر ()58
اه ـ ــداف اومل ـب ـيـك ب ـي ـ ــروت ،واي ـن ـ ــدرا
سهـ ــدان بــن داود ( 28و )78وايغـمـ ــار
غ ـ ــونـك ـ ــالف ـي ــش ( )28اه ـ ــداف ه ـ ــوم
يونايتد.
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وسـتقــام مـبــاراة االي ــاب عل ــى ملعـب
بـيـ ـشـ ــان يف ســنغـ ــافـ ــورة يف االربعـ ــاء
املقبل.
ودفع اوملـبــيك ثـمـن االخـط ــاء الـتـي
ارتكـبهــا يف الـش ــوط الثــانـي عنــدمــا
تـق ـ ـ ــدم  1-3ق ـبـل ان يـفـق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــوازنـه
اواخـ ـ ـ ـ ــره حـ ـي ــث ك ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــر الـفـ ـ ـ ـ ــريـق
الـ ـســنغـ ــافـ ــوري عـن انـي ـ ــابه وسـجل
هـ ــدفـني س ـ ــريعــني بف ــضل الــثالثـي
املتــألق البـرازيلـي بيـريــز دو اولفيـرا
والتــايالنـدي ســوتي سـوكـســومكـيت
والـب ــرتغ ــالـي االصل ال ـسـنغ ــاف ــوري
اجلنسية غونكالفيش.
وخـاض الفـريق اللبنـاني اللقـاء من

دون العبني اجـانب بـسبب الـضائـقة
املـ ــالـيـ ــة الـتـي مي ـ ــر بهـ ــا ف ــضال عـن
انـتق ــال جنـمه يـ ــوسف محـم ــد ال ــى
ف ــرايـب ــورغ االمل ــانـي وع ــدم جت ــدي ــد
عـق ـ ـ ــدي الــب ـ ـ ــرازيـل ـيــني اديـل ـ ــس ـ ـ ــون
وسيلفيو كوستا.
وبـدا اوملبيك مـثاليـا يف ثلث السـاعة
االولـ ـ ــى مــن ال ـ ــشـ ـ ــوط االول ح ـيــث
اخـتـب ــر كـ ــريك ــور ال ــوزي ــان احل ــارس
لويس ليونيل بتسديدة قوية حولها
االخير الـى ركنيـة ( )12قبل ان تـهتز
شــبـ ـ ــاكـه بهـ ـ ــدف اول ح ــمل تـ ـ ــوق ــيع
محـمـ ــد ع ـطـ ــوي اثـ ــر متـ ــريـ ــرة مـن
الوزيان (.)18

إعالن من أمانة بغداد

نـستـرعي انتـباه الـسادة املـواطنـني إلى أن قـرار مجلس قـيادة الـثورة
املـنـحل ذي الـ ــرقـم  1025يف  1980 /6 /28ال يـ ــزال سـ ــاري املـفعـ ــول
واخلاص بأجور التبليـط املترتبة على املـواطنني للشوارع واألرصفة
الكائنة أمام عقاراتهم وينص على اآلتي:
-1إن جميع الـشوارع واألزقـة املبلطـة بعد  1980 /6 /28يـعفى فـيها
املواطنون من أجور التبليط.
-2إن جـمـيع ال ـش ــوارع واألزق ــة املـبلـط ــة بع ــد  1984 /5 /14يـتحـمل
فيهـا املواطن أجـور التبليـط املقررة اسـتناداً إلـى قرار مجلـس قيادة
الثورة املنحل ذي الرقم  497يف . 1984 /5 /3
-3يعفـى املــواطنـون مـن دفع كلفـة أجـور الـتبلـيط بــالنـسبـة حلـالـة
إعادة إكساء الشوارع واألزقة.
-4تكون أجور التبليط على وفق ما يأتي:
أ.الشوارع:
يـستـوفـى مـبلغ  2450دينـاراً الفـان وأربعمـائـة وخـمسـون دينـاراً لكل
متر مربع مبلط.
ب .األزقة:
يــستــوفــى مـبلـغ  700دين ــار سبـعمــائ ــة دينــار للـمتــر املــربع الــواحــد
املبلط.

مع حتيات أمانة بغداد

وحـ ــرمـت عـ ــارضـ ــة لـيـ ــونــيل عـبـ ــاس
عـ ـط ـ ــوي ه ـ ــدفـ ـ ــا ( ،)20ورد عل ــيه دو
اوليـفيــرا بــرأسه فــوق العــارضــة اثــر
متريـرة من سـوكسـومكـيت ( )25قبل
ان يــدرك اينــدرا التعـادل بـرأسه اثـر
متريرة من غونكالفيش (.)28
ل ـكـ ــن اومل ـ ـب ـ ـيــك شـ ـ ـ ـ ــدد ضـغـ ـ ـطـه يف
الدقـائق االخيـرة من الـشوط االول،
فحـ ــول لـيـ ــونــيل تـ ـسـ ــديـ ــدة عـبـ ــاس
ع ـطـ ــوي الـ ــى ركـنـيـ ــة ( ،)27وفـ ــاصل
مراوغـة من فـيصل عنـتر انفـرد على
اثـره بـاحلـارس وسـدد فـوق العـارضـة
( )36قـبل ان يــسجل الــوزيــان هــدفــا
ث ــانيــا بـتمــريــرة مـن عبــاس عـطــوي
(.)40
ويف الـشوط الثـاني ،صد ليـونيل كرة
خطيـرة لنبيـل بعلبكي املـنفرد (،)48
واخ ــرى لعـنـت ــر مـن ركل ــة ح ــرة ()53
بيــد ان االخيـر عــوض عنـدمــا تلقـى
الكرة من الوزيان وسددها صاروخية
يف قلــب املـ ـ ــرمـ ـ ــى م ـ ــسجـال الهـ ـ ــدف
الثالث لفريقه (.)58
وان ــتف ــض هـ ـ ــوم يـ ـ ــونـ ـ ــايــت ـ ـ ــد يف ربع
الـ ـسـ ــاعـ ــة االخـيـ ــر اذ متـكـن ايـنـ ــدرا
اخل ـطـي ــر مـن تـقلـيــص الف ــارق اث ــر
متــري ــرة من غــونكــالـفيــش ( ،)82ثم
ادرك االخـيـ ــر الــتعـ ــادل اثـ ــر دربـكـ ــة
(.)87
والحـت لـلفـ ــريق ال ـضــيف اكـث ــر مـن
فـرصة النـتزاع الفـوز لكن ايـندرا ودو
اول ـ ـيـفـ ــي ـ ـ ـ ـ ــرا وغ ـ ـ ـ ـ ــونــك ـ ـ ـ ـ ــالـفـ ــيـ ـ ـ ــش
وسوكسومكيت اهدروا الفرص تباعا
بسبب الرعونة يف التسديد من جهة
وت ــألق احل ــارس احـم ــد الــصق ــر مـن
جهة اخرى.

بطولة السعودية :النرص ينفرد بالصدارة مؤقتاً
واالهيل يستعيد توازنه بفوز ساحق عىل اهلالل
انفـرد النـصر بـالصـدارة مؤقـتاً
بفوزه على مضيفه االنصار -2
 1يف افتتاح املرحلة الرابعة من
الـدوري الـسعــودي لكـرة القـدم
الـتـي شه ــدت اسـتع ــادة االهلـي
ل ـت ـ ــوازنـه بف ـ ــوز س ـ ــاحـق عل ـ ــى
الهالل -3صفر يف لقاء قمة.
يف املباراة االولى ،سجل محمد
اليـوسف ( )45وسعد الـزهراني
( 72م ــن ركلـ ـ ــة جـ ـ ــزاء) هـ ـ ــديف
الـن ـصـ ــر ،وضـيـ ــاء هـ ــارون ()54
هدف االنصار.
وهو الفـوز الرابع علـى التـوالي
للـنصـر الــذي رفع رصيـده الـى
 12نقـطــة بفــارق  3نقـاط امـام
الـ ـشـبـ ــاب شـ ــريـكه الـ ـس ـ ــابق يف
ال ـ ــص ـ ـ ـ ــدارة ال ـ ـ ـ ــذي يـلـع ــب مـع
ضـيفه الـطــائي غـدا اخلـميـس
يف ختام املرحلة.
يف املـقابل ،تـراجع االنصـار الى
املــركــز الـثــامـن بعــدمــا جتـمــد
رصيده عند  4نقاط.
ويف املــبـ ـ ــاراة الــثـ ـ ــانــي ـ ـ ــة ،وضع
االهـل ــي ح ـ ـ ـ ــدا خل ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــارتـ ـيـه
املتتاليتني امام الوحدة صفر-
 3والـن ـص ـ ــر  3-1بفـ ــوز ص ـ ــريح
علـ ــى الـهالل بــثالثـ ــة ن ـظــيفـ ــة
علـ ــى اسـتـ ــاد االمـيـ ــر عـبـ ــداهلل
الفيصل يف جدة.
وسـجل الـبـ ــرازيلـيـ ــان روجـيـ ــرو
( )35وبـيـتـ ـشـ ــار دي اولــيفـيـ ــرا
( )52وصـ ـ ــالح احمل ـم ـ ــدي ()77
االهداف.
وظهـ ــر االهلـي مب ـسـتـ ــوى رائع
وفرض سيطـرته على مجريات
املبـاراة وأهدر مـهاجـموه فـرصا
عدة كـانت كفـيلة بـزيادة الـغلة،
ف ـي ـم ـ ــا ق ـ ــدم الـهالل مـ ـس ـت ـ ــوى
سيئا.
وصع ـ ـ ــد االهلــي الـ ـ ــى املـ ـ ــركـ ـ ــز
الثـالث مؤقتاً بـرصيد  6نقاط،
فيمـا تـراجع الهالل الـى املـركـز
اخلـامـس بـرصيـد  4نقـاط من
 3مباريات فقط.

وتبـادل الفـريقـان الهجمـات يف
الـبـ ــدايـ ــة وكـ ــاد الـبـ ــرازيلـي دي
اوليفيـرا يفـتتح التـسجيـل اثر
تلقيه كرة عرضية من كيم دياز
فـ ـسـ ــددهـ ــا بقـ ــوة مـ ــرت بجـ ــوار
القـائـم االمين للحـارس حـسن
العتيبي (.)7
وســدد حـسـني عبــد الغـني كــرة
قـوية تـصدى لهـا العتيـبي على
دفعـتني ( ،)15وأخـرى لـتيـسيـر
اجلـ ــاسـم بـني ي ـ ــدي العـتـيـبـي
( ،)22ورد الـهـالل م ـ ــن ركـل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ركـنـيـ ــة للـبـ ــرازيلـي ت ــاف ــاري ــس
ابعـ ـ ــده ـ ـ ــا عل ــي العــبـ ـ ــدلــي يف
توقيت مناسب.
وأنق ـ ــذ العـتـيـبـي م ـ ــرم ـ ــاه مـن
ه ـ ـ ـ ـ ــدف مـحـقـق بـ ــتـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــديـه
لتسـديدة رأسيـة لدي اولـيفيرا
( ،)28قـ ـبـل ان يـ ـتـالع ــب دي ـ ـ ـ ــاز
باملـدافع محمد النـزهان وميرر
كـرة عـرضيـة الـى رأس مـواطنه
روجيرو الذي تابعها على يسار
احل ـ ـ ــارس الع ـت ـي ـبــي مـ ـ ـسـجال
الهدف االول (.)35
واضـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـهــالل
الـبــرازيلـي بــاكـيـتــا الــى اخــراج
االنغولي باولو دا سيلفا بسبب
االصـابـة واشـرك مكـانه مـشعل
املوردي (.)40
وحتـسن اداء الهالل يف الشوط
الثــاني لـكن دون خـطــورة علــى
مــرمــى االهلـي ،فـيـمــا اسـتفــاد
االهلـي مـن هجـم ــاته املـنــسقــة
وأضـاف الهدف الثـاني عبر دي
اولــيفـيـ ــرا اثـ ــر تـلقــيه كـ ــرة مـن
روجـ ــيـ ـ ـ ـ ــرو سـ ـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ـ ــا بـقـ ـ ـ ـ ــوة
فـ ــارت ـطـمـت بـ ــامل ـ ــدافع احـمـ ــد
اجلري وعانقت الشباك (.)52
وت ـ ـ ــابع دي ـ ـ ــاز تالع ــبه بـ ـ ــدفـ ـ ــاع
الهالل وم ــرر ك ــرة ع ــرضـي ــة لـم
جتـد من يتـابعهـا داخل املـرمى
( ،)57قـبل ان يــنجح احملـم ــدي
يف اضـ ـ ــافـ ـ ــة الهـ ـ ــدف الــثـ ـ ــالــث
مـ ـسـتـغال كـ ــرة عـ ــرضـيـ ــة ف ــشل

الترتيب
الفـ ــريـق لعـب ف ـ ــاز تعـ ــادل
خسر له عليه نقاطه
الـن ـصـ ــر 8 - - 4 4
12 3
ال ـشـب ــاب 7 - - 3 3
 9االهـل ــي 6 2 - 2 4
6 6
الـط ــائـي 4 1 - 2 3
6 4
الـهـالل 7 1 1 1 3
4 6
االحت ـ ــاد 5 1 1 1 3
4 4
االتفـ ــاق 3 1 1 1 3
4 2
االنـصــار 3 2 1 1 4
4 7
ال ــوح ــدة 3 2 - 1 3
3 3
القــادسيـة 4 1 1 - 2
1 5
الـريـاض 1 2 1 - 3
1 4
1 3 - - 3
احـ ـ ـ ـ ــد
- 8

بطولة التعاون اخلليجي التاسعة :الفوز الثاين
عىل التوايل للسعودية وقطر
حـقـق املـ ـنـ ـتـخ ــبـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـسـعـ ـ ـ ــودي
والقـطــري ف ــوزهم ــا الثــانـي علــى
الــتـ ـ ــوالــي يف ب ــطـ ـ ــولـ ـ ــة مـجل ـ ــس
ال ــتع ـ ـ ــاون اخلل ــيجــي الــت ـ ـ ــاسعـ ـ ــة
لـلمـنتـخبــات يف كــرة الـسلــة الـتي
تق ــام يف ص ــال ــة رع ــاي ــة ال ـشـب ــاب
مب ـ ــدي ـن ـ ــة ال ـ ــدم ـ ــام ال ـ ــسع ـ ــودي ـ ــة
وتستمر حتى األحد.
وفــازت الــسعــوديــة علــى االمــارات
حـ ــامل ــة الـلقـب ( 74-84ال ـش ــوط
االول  ،)40-40وقـطــر علــى عمـان
( 38-93الشوط االول .)9-51
يف املبــاراة االولــى ،وجــد املـنتـخب
ال ـ ــسع ـ ـ ــودي صعـ ـ ــوب ـ ـ ــة يف الفـ ـ ــوز
االمــارات وانـتـظــر حـتــى الـشــوط
ال ــثـ ـ ـ ــان ــي لـ ـتـخ ـ ـط ــي م ــنـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـسـه
خ ـصـ ــوص ـ ــا بعـ ــد خـ ــروج جنـمــيه
جـاسـم عبـد الـرضـا وعلـي عبـاس

يف مـنـتــصفه جلـمع كل مـنهـمــا 5
أخطاء.
وهــي اخل ـ ـس ـ ــارة ال ـث ـ ــانــيـ ـ ــة عل ـ ــى
الـتـ ــوالــي لالم ـ ــارات بعـ ــد االولـ ــى
امام الكويت يوم الثالثاء املاضي.
وك ــان عـب ــد ال ــرض ــا وعـب ــاس اب ــرز
الع ـبــي االم ـ ــارات خـ ـص ـ ــوص ـ ــا يف
ال ــرمـي ــات الـثالثـي ــة اض ــاف ــة ال ــى
خليفة الشيبه صاحب  42نقطة.
وانـتفـض املـنـتخـب الــسع ــودي يف
الـ ــربع االخـيـ ــر بف ـضـل ثالثـيـ ــات
ع ـ ــادل اجلهـنـي وعـثـمـ ــان عـبـيـ ــد
وسالت علـي املغ ــربي اضــافــة الــى
صانع االلعاب حـسن الزواد الذي
رتـب اوراق فريقه الـذي تقدم -58
 57ثــم  ،59-66ب ـي ـ ــد ان امل ـنــتخــب
االمــاراتي عــاد ليـسـتعيــد التقـدم
 ،66-70قـبـل ان يفـ ــرض اصح ــاب

االرض سـيطــرتهم يف الــدقيقـتني
االخــيـ ـ ــرتــني ل ـي ــنهــي املــبـ ـ ــاراة يف
صاحله 74.-84
وكــان علي املغـربي ابـرز املـسجلني
يف صفـ ــوف ال ــسعـ ــوديـ ــة واملـبـ ــاراة
برصيد  28نقطة.
وازاح املـنـتخــب الك ــويـتـي نـظـي ــره
الــبح ــريـنـي عـن املـن ــاف ـسـ ــة عل ــى
اللقب بفـوزه عليه  76-79بعـد ان
كـ ــان مــتخـلف ـ ــا  41-32يف نهـ ــايـ ــة
الشوط االول.
وبعـد ان قـلص املـنتـخب الكـويـتي
الفــارق يف الثــاني ظلـت النـتيجـة
متقـاربــة حتـى الـدقــائق االخيـرة
عنــدمــا حـسـم االخي ــر املبــاراة يف
مصلحته.
وتـألق يف صفوف الكـويت عبداهلل
جنم الصراف ( 30نقطة).

فيلنوف يوقع عقدا مع ساوبر ملدة عامني
أعـلن بيـان لفـريق سـاوبـر بتـرونـاس لـسبـاقـات سيـارات
الفـورمـوال واحــد (الفئـة االولـى) تعـاقـده مع الـسـائق
الـكنــدي ج ــاك فيـلنــوف ملــدة ع ــامني اعـتب ــارا من عــام
2005.
وسـيخلـف فيـلنــوف ( 33عــامــا) االيـط ــالي ج ــانكــارلــو
فيسيكيال املنتقل الى رينو املوسم املقبل.
ويقـ ــوم فــيلـنـ ــوف ،ب ـطـل العـ ــالـم عـ ــام  1997مع فـ ــريق
ولـي ــامــس ريـن ــو ،بـتج ــارب عل ــى حلـب ــة ســيلف ــرسـت ــون
االنـكليـزيـة مع فــريق رينـو الــذي يبحـث عن سـائق يف
اجل ــوالت الـثالث االخـي ــرة يف امل ــوسـم احل ــالـي خـلف ــا
لاليطالي يارنو تـروللي الذي فسخ عقده يوم الثالثاء
املاضي.
وسـيكـون فـريق سـاوبــر بتـرونــاس ممثال املــوسم املـقبل

بفيلنوف والبرازيلي فيليبي ماسا.
وشـارك فـيلنـوف ،الـذي تـرك فــريقه بـار هـونـدا نهـايـة
املـوسم املـاضي ،يف  131سبـاقا يف مـسيـرته االحـترافـية
واحرز املركـز االول  11مرة وانطلق مـن املركز االول 13
مرة.
وقــال رئيـس سـاوبــر بتـرونـاس بـيتـر سـاوبــر يف بيـان له
(كـان فـيلنــوف دائمــا منـافـسـا قـويـا وأنـا مقـتنع بــأننـا
سنحقق معا نتائج جيدة).
وأض ــاف (أن ــا واع مت ــام ــا ان الـتع ــاق ــد مع بــطل ع ــاملـي
س ـ ــابـق يف ـ ــرض عل ـ ــى الف ـ ــريق ان ي ـضـمــن له سـي ـ ــارة
تــستـجيـب لتـطلعــاته) ،مــشيــرا الــى ان (فــريق ســاوبــر
بتـرونـاس قــام مبجهـودات كـبيـرة هــذا العـام وأنــا واثق
بأننا جاهزون لرفع التحدي).

جائزة استورياس للرياضة من نصيب املغريب الكروج

أعـلنـت جلن ــة حتكـيم مــؤسـســة
اســت ـ ـ ــوري ـ ـ ــاس االســب ـ ـ ــانــي ـ ـ ــة يف
اوفـيـي ــدو (شـم ــال اسـب ــانـي ــا) ان
الع ــداء املغ ــربـي ه ـش ــام الك ــروج
حـامل ذهـبيـتي  1500م و 5االف
م يف دورة االلعـاب االوملبيـة التي
أقيـمت مـؤخـرا يف أثـينــا ،حصل
على جائزة استورياس للرياضة

لعام 2004.
وأوضحـت اللـجن ــة يف بيــان لهــا
أنه ــا مـنحـت اجل ــائ ــزة لـلك ــروج
تقــديــرا (الجنــازاته الــري ــاضيــة
واه ـ ـتـ ــم ـ ـ ـ ـ ــامـه ب ـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــاريـع
االجتـماعـية اخلـاصة بـالشـباب
واملعوزين).
وكـ ــانـت جلـنـ ــة الــتحـكـيـم الـتـي

خــــليجــــي  :17حـــــكام الســــــاحة والرايـــــة
مت يف ال ـ ـ ــدوح ـ ـ ــة اخ ـت ـي ـ ـ ــار حـك ـ ـ ــام
ال ـس ــاح ــة وال ــراي ــة لـبـط ــول ــة ك ــأس
اخللــيج ال ـسـ ــابع ــة ع ـش ــرة يف ك ــرة
الـقـ ـ ـ ــدم املـقـ ـ ـ ــررة يف الـعـ ـ ـ ــاصـ ـمـ ـ ـ ــة
القـط ــري ــة مـن  10ال ــى  24ك ــان ــون
االول املقبل.
واخـتيـر  8حكـام للـسـاحــة ومثـلهم
لـلخطـوط مبعــدل حكم واحـد من
كل دولة مشاركة.
يذكـر ان حكمني اوروبيني ومثلهما

الـ ــدفـ ــاع الـهاللــي يف ابعـ ــادهـ ــا
فتابعها داخل املرمى (.)77
مثل االهلي :مـنصور النجعي-
سـع ـ ـ ـ ــود اخلـ ـي ــب ـ ـ ـ ــري ون ـ ـ ـ ــايـف
القـاضـي ووليـد عبــد ربه وعلي
العـبـ ــدلـي وتـيـ ـسـيـ ــر اجلـ ــاسـم
وحـسـني عبــد الغـني وبـيتـشـارا
دي اولـيفيـرا وصـالح احملمـدي
وكيم دياز وروجيرو.
مثـل الهالل :حـسـن العـتيـبي-
أحـمـ ــد اجل ـ ــري وفه ـ ــد املفـ ــرج
وتــافــاريــس ومحـمــد الـنــزهــان
وعــمـ ـ ــر الغـ ـ ــامـ ـ ــدي وعــبـ ـ ــداهلل
امل ــطـ ـ ــرف وكــمـ ـ ــاشـ ـ ــو واحــمـ ـ ــد
مج ـ ــرشــي وب ـ ــاول ـ ــو دا س ـيـلف ـ ــا
وأحمد الصويلح.

للـ ــرايـ ــة ســيعـيـنـ ــان يف وقــت الحق
عندما يرشحهما االحتاد االوروبي
لـقـ ـي ـ ـ ــادة مـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات خـالل ه ـ ـ ــذه
البطولة.
وهنا الالئحة:
حكــام الـســاح ــة :عبــد اهلل الـبنــاي
(االمـ ـ ـ ـ ـ ــارات) وجـعـفـ ـ ـ ـ ـ ــر اخل ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاز
(الـبحــريـن) وعلـي عبــداهلل املـطلق
(الـسعـوديــة) وجنم عبـود (العـراق)
وعـب ــداهلل هاللـي (عـم ــان) وخ ــال ــد

ابل (الـكـ ــويــت) ومخـتـ ــار الـيـ ــرمـي
(اليمن) وجاسم الهيل (قطر)
حـ ــاملـ ــو الـ ــرايـ ــة :عـيـ ـسـ ــى دروي ــش
(االمــارات) وعـبــد احلـسـني حـبـيـب
(الـ ـبـحـ ـ ـ ــري ــن) وعـل ــي ال ـ ـطـ ـ ـ ــريـف ــي
(الـ ـ ــسعـ ـ ــودي ـ ـ ــة) ومح ـمـ ـ ــد كـ ـ ــاظــم
(العراق) وسـالم الراشـدي (عمان)
وف ــؤاد ربـيعـ ــان (الك ــويـت) وأحـم ــد
ق ـ ــاي ـ ــد (ال ـي ـمــن) واب ـ ــراه ـي ــم علــي
(قطر.

يرأسها الرئيس الفخري للجنة
االوملبية الـدولية خوان انطونيو
سـم ــارانــش ،اجـتـمعـت الـثالث ــاء
امل ـ ـ ــاضــي ل ــتح ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد الف ـ ـ ــائ ـ ـ ــز
بـ ــاجلـ ــائـ ــزة مـن بـني املـ ــرشحـني
الــذين كــان من أبــرزهم العـداءة
املوزامبيقيـة ماريا مـوتوال بطلة
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ــم يف سـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق  800م
واالسبـاني كـارلوس سـاينـز بطل
العـ ـ ــال ــم للـ ـ ــرالــي عـ ـ ــامــي 1990
و. 1992
ومتنح مؤسـسة استـورياس التي
ي ــرأسه ــا ولــي العه ــد االسـب ــانـي
فليبي دو بوربون كل سنة ثماني
جـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــز (االعـالم واالع ــمـ ـ ـ ــال
االنـ ـس ـ ــانـي ـ ــة والــبحـث الـعلـمـي
والتـقنـي والعلــوم االجـتم ــاعيــة
والفن واآلداب والتـعاون الـدولي
والـتـ ــوافق والـ ــريـ ــاضـ ــة) ،وتـبـلغ
قيمة كل جائزة  50الف يورو.
وتـسلم اجلـوائـز من قـبل االميـر
ف ــيل ـي ـب ــي خالل حـفل س ــيقـ ـ ــام
اخلريف يف اوفييدو.

