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املدى الرياضي

“يفصح“ يتحدث عن سلبيات اقامة الدورة بعد االلعاب االوملبية

اجل ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ــر (أ ف ب)  -ق ـ ـ ـ ــال
جـعفـ ــر يفــصح م ــدي ــر ال ــدورة
العربية العـاشرة املقامة حاليا
يف اجلـ ــزائ ـ ــر ان بالده لـم تـكـن
تـرغب يف اسـتضـافـة الـدورة يف
مـوعـدهـا احلـالي الـذي فـرض
علــيهـ ــا مـن ال ـ ــدول العـ ــربـيـ ــة
بع ـ ــدم ـ ــا اق ـت ـ ــرحــت اجل ـ ــزائ ـ ــر
اقامتها مـن  25حزيران/يونيو
الــى  5متــوز املــاضـيـني لـتكــون
ف ــرص ــة اســتعـ ــداد لل ــري ــاض ــة
الـع ـ ـ ــرب ــي ـ ـ ــة قـ ـبـل دورة اثـ ـي ــن ـ ـ ــا
االوملبية.
واع ـتـ ـ ــرف يف ــصح بـ ــسل ـب ـي ـ ــات
اقـ ــامـ ــة ال ـ ــدورة بع ـ ــد االلعـ ــاب
االوملـبـي ــة لكـنه يف الــوقـت ذاته
شدد علـى ان بالده مؤهلة رغم
كل الـعق ـبـ ـ ــات والـ ــصعـ ـ ــوبـ ـ ــات
لـتنـظـيم دورة ريــاضيـة عــربيـة
كــب ـ ـ ــرى تل ــيق بـ ـ ــذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور
خـم ـسـني ع ــام ــا عل ــى انــطالق
هذه االلعاب.
وق ـ ـ ـ ــال يـفـ ـ ـصـح يف م ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ــر
صـح ـ ـ ـ ــايف عـق ـ ـ ـ ــده االح ـ ـ ـ ــد ان
ال ـ ــشعــب اجل ـ ــزائ ـ ــري ي ـتـ ـطـلع
للعودة الى الواجهـة الرياضية
الـ ــدولـي ـ ــة بعـ ــد غـيـ ــاب دام 14
ع ــام ــا عل ــى اسـتـض ــاف ــة دورات
ريـاضيـة بعد ان كـانت اجلـزائر
م ـس ــرح ــا ملـن ــاسـب ــات ري ــاضـي ــة
ك ـث ـيـ ـ ــرة ابـ ـ ــرزهـ ـ ــا يف الـعقـ ـ ــود
الـ ـثـالث ـ ـ ـ ــة االخ ــي ـ ـ ـ ــرة الـع ـ ـ ـ ــاب
املتـوسـط عــام  ،1975وااللعـاب
االفـ ــريقـيـ ــة عـ ــام  1985وكـ ــأس

امم افريقيا عام . 1990
وكـ ـ ـ ـ ـ ـشــف ال ـ ـ ـنــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عـ ـ ــن ان
اسـت ـضـ ــافـ ــة الـ ــدورة العـ ــربـيـ ــة
احلــاليــة يعـتبــر بــروفــة لـبالده
التـي ستـحتـضـن دورة االلعــاب
االفــريقـيــة عــام  2007ثـم بعــد
ذلـك م ـب ـ ــاشـ ـ ــرة دورة االلع ـ ــاب
االفرو-اسيوية.
واشــار يفـصح الــى ان بـالده لم
ت ـتـلق س ـ ـ ــوى مل ـيـ ـ ــون ونـ ــصف
مليون دوالر دعمـا لالستضافة
كمـســاهمــة من جـامعـة الـدول
الع ـ ــرب ـي ـ ــة واالحتـ ـ ــاد الع ـ ــربــي

نظام جديد للتأهل اىل مسابقة
كرة اليد يف االوملبياد
الـكـ ــويـت (أ ف ب) -اقـ ــر االحتـ ــاد الـ ــدولـي لـكـ ــرة الـي ـ ــد خالل
اجـتمـاعه بـرئـاســة رئيـس االحتــادين الـدولـي واملصـري حـسن
مصـطفى يف الكـويت نظـاما جـديدا لـلتأهل الـى دورة االلعاب
االوملبية.
وقــرر االحتــاد ال ــدولي مـشــاركــة بـطل كــأس الع ــالم ومـنتـخب
الــدولــة املنـظمــة لالوملـبيــاد وابـطــال القــارات يف اوروبــا واسيــا
وافـ ــريقـي ــا وامـي ــرك ــا ،اض ــاف ــة ال ــى  6مـنـتخـب ــات اخ ــرى يـتـم
اخـتـي ــاره ــا مـن ال ــدول الـتـي احـتلـت مـن امل ــرك ــز الـث ــانـي ال ــى
السادس عشر يف بطولة كأس العالم قبل االوملبياد.
ووافق مجلـس االحتـاد الــدولي علــى االقتـراح الــذي تقــدم به
نائـب الرئيس ورئيس االحتاد االسيـوي الكويتي الشيخ احمد
الفهـد بـاختيـار عضـوين من مـجلس ادارة االحتـاد عن طـريق
االنتخـابات لـدخولهمـا املكتب التـنفيذي بـدال من انتخـابهما
من قبل اعضاء اجلمعية العومية.
واعـتمــد اقــامــة اول بـطــولــة شــاطـئيــة للــرجــال والــسيــدات يف
مـصــر يف مـنتـصف تـشــريـن الث ــاني/نــوفـمبــر املقـبل ،واعـتمــد
ايضـا بـرنـامج بطـولـة كـأس العـالم املقـررة يف تـونس يف كـانـون
الثـاني/ينايـر املقبل ،وشكل جلـنة فنيـة العادة تقيـيم بطوالت
كـ ــأس الع ــالـم مـن ــذ ان ـطـالقهـ ــا متهـي ــدا لـبحـث وسـ ــائل زي ــادة
اجلاذبية واحلضور اجلماهيري وسبل زيادة سرعة االداء.
يذكر ان اجلمعـية العموميـة العادية لالحتـاد الدولي ستعقد
يف مدينـة الغردقة املصريـة يف االول من كانون االول النتخاب
مجلـس ادارة جــديــد لالحتــاد الــدولـي للــدورة املقـبلــة -2004
2008.
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لاللعــاب الــري ــاضي ــة مبــرزا ان
هذا املبلغ ال يشكل سوى نسبة
ض ـئ ــيل ـ ــة لـلغ ـ ــاي ـ ــة م ــن حجــم
نفقـات االستضـافة املـثالـية ،اذ
انـفقـت اجلـ ــزائـ ــر  120ملـيـ ــون
دوالر الع ــادة ت ــرمـيـم مـن ـش ــآت
رياضية وتـشييد اخرى جديدة
يف  5والي ــات فــضال عـن انف ــاق
 40ملـي ــون دوالر يف ق ـط ــاع ــات
اخرى.
واعتبـر يفصـح ان تاخـر الدول
العــربـيــة يف ارســال اسـتـمــارات
امل ـش ــارك ــة يف امل ــواعـي ــد املق ــررة

كبـد اجلـزائـر خـسـائـر فـادحـة
جـراء دفع مبـالغ نقديـة نظـير
حجز عشرات الفنادق.
وتــابع ان  3دول فقـط التــزمت
بـارسـال هـذه االسـتمــارات قبل
 3اشـه ـ ـ ـ ــر وان دولـ ـت ــني فـق ـ ــط
التزمتا بدفع نسبة  25يف املئة
املق ـ ـ ــررة علـ ـ ــى رسـ ـ ــوم اقـ ـ ــامـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــني ( 50دوالرا
للـشـخص الـواحـد) وهـو مـبلغ
رمـزي للغـايــة ،يف حني تـكفلت
ال ــدول ــة اجل ــزائ ــري ــة بــنفق ــات
املـشـاركـة الفلـسـطيـنيـة كـاملـة

مـشيـرا الـى ان بالده مــستعـدة
الستـضافـة دفعات جـديدة من
ال ــري ــاضـيـني الـفل ـس ـطـيـنـيـني
لـســد الفــراغ الــذي تــركه قــرار
الــسلـطــات االس ــرائيـليــة مبـنع
ق ــراب ــة  60ري ــاضـي ــا مـن عـب ــور
معبر قطاع غزة.
واع ـ ـتـ ــب ـ ـ ـ ـ ــر ان ع ـ ـ ـ ـ ــدم ارس ـ ـ ـ ـ ــال
اسـ ـت ــم ـ ـ ـ ــارات امل ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــارك ــني يف
االلـعـ ـ ـ ــاب خـلـف حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة م ــن
االرب ــاك الفـنـي وعـطل اصــدار
ج ـ ـ ــداول نـه ـ ـ ــائــي ـ ـ ــة لـاللـع ـ ـ ــاب
م ـسـتغ ــرب ــا لغـي ــاب  6احت ــادات

ري ــاضيــة ع ــربي ــة عن االشــراف
عن العابها خالل الدورة.
واع ـ ــرب يف ــصح عـن اسـفه الن
الـدورة احلـاليـة تـشهــد وللمـرة
االولــى غـيــاب م ـس ــابقـتـي كــرة
القـدم وكـرة اليـد لـكنه يـرى يف
ال ـ ـ ـ ـ ــوقـ ــت نـف ـ ـ ـ ـسـه انـه ال ذنـ ــب
للجزائر يف ذلك وان املسؤولية
تـقـع عـل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــاتـق احت ـ ـ ـ ــادات
اللعبـتني واللجـان االوملـبيـة يف
ال ــدول العــربـيــة الـتـي لـم تـبــد
حماسا جتاه هاتني املسابقتني
رغم اهمـيتهما يف بـرنامج دورة
االلعاب الرياضية.
واكـ ــد يف ـصـح ان بعــض ال ــدول
انـ ــسحـبـت مـن املـ ـس ـ ــابقـ ــة الن
القـرعـة اوقـعتهــا يف مجمـوعـة
ال تـنــاسـبهــا وان ق ــرار مجلــس
الـ ـشـبـ ــاب والـ ــريـ ــاض ـ ــة العـ ــرب
بف ـ ـ ــرضه خـ ـ ــوض املـ ــس ـ ـ ــابقـ ـ ــة
ب ــاملـنـتخـب االوملـبـي قـ ــد يك ــون
لـعب دورا بــارزا يف فقــدان هــذه
امل ـس ــابقــة الـنـص ــاب القــانــونـي
القـامتهـا حـيث لم تـؤكـد سـوى
 3دول مشـاركتهـا منهـا دولتـان
تـعيـشـان اوضـاع امـنيـة صـعبـة
هما العراق وفلسطني.
واع ـتــب ـ ـ ــر يفـ ــصح ب ـ ـ ــان الغـ ـ ــاء
مـسابقة كرة اليـد يشكل ضربة
قوية للعبة خـاصة بعد القفزة
الــن ـ ـ ــوعــي ـ ـ ــة ال ـتــي حـقـق ـتـه ـ ـ ــا
املنتخبـات العربيـة التي عرفت
طعم املـشـاركـة يف كـأس العـالم
بثمانية منتخبات.

الدورة العربية العارشة :اجلزائرية
الدراوي تنسحب من منصة التتويج

اجل ــزائ ــر (أ ف ب) -انــسحـبـت اجل ــزائ ــري ــة رمي ال ــدراوي مـن مـنـص ــة
الـتتــويج خالل تــسليـم ميــداليــات الكــوميـتيه يف وزن فــوق  65كلغ يف
ريــاضــة الكــاراتـيه يف دورة االلعــاب العــربيــة العــاشــرة املقــامــة حــاليــا
بـاجلـزائـر بخسـارتهـا امـام االمـاراتيـة الـشيخـة ميثـاء بـنت محمـد بن
راشد يف املباراة النهائية االحد.
ورفـضـت الـ ــدرواي تقل ــد املـي ــدالـيـ ــة عل ــى عــنقه ــا مـن رئـيــس ال ــوف ــد
االمـاراتي عمـر عبد العـزيز احلـي واستلمتهـا بيدهـا لتضعـها يف عنق
الـشيخـة ميـساء وتغـادر املنـصة دون ان حتـضر عـزف النشـيد الـوطني
االماراتي.
واحتـجت الــدرواي علــى خـســارته ــا املبــاراة الـنه ــائيــة مــشيــرة الــى ان
احلكام ارتكبوا اخطاء رجحت كفة منافستها االماراتية.

االوكراين شفتشينكو والنيجريي مارتينز ينقذان قطبي ميالنو من اخلسارة
روم ــا (أ ف ب) -انق ــذ امله ــاجـم ــان
الـ ـ ـ ــدول ــيـ ـ ـ ــان االوكـ ـ ـ ــران ــي انـ ـ ـ ــدري
شفتـشنكـو والنـيجيـري اوبـافيـمي
م ــارتـيـن ــز قـطـبـي م ــديـن ــة مـيالن ــو
فـريقي ميالن بطل املـوسم املاضي
وانـتــر مـيالن مـن اخل ـســارة الـيــوم
االح ــد يف ختــام املــرحلــة الــرابعــة
من الدوري االيطالي لكرة القدم.
ومــنح شفـت ـشــنك ــو ه ــداف امل ــوسـم
املــاضـي ( 32هــدفــا) مـيالن الفــوز
على مضيفه التسيو  ،1-2يف حني
ادرك م ـ ــارت ـيــن ـ ــز الــتع ـ ــادل النــت ـ ــر
م ـيـالن مع ض ـيـفه بـ ـ ــارمـ ـ ــا 2-2يف
املبــاراة االولــى الـتي ك ــانت صـعبــة
وحـ ــس ـ ــاس ـ ــة شه ـ ــدت  7بــط ـ ــاق ـ ــات
صف ـ ــراء وواح ـ ــدة حـم ـ ــراء ،تق ـ ــدم
التسيـو بواسـطة قـائده الـبرتغـالي
فرناندو كـوتو يف الدقيقة  ،37لكن
م ـيـالن ال ـ ـ ــذي نـق ـ ـصــت صـف ـ ـ ــوفـه
بطــرد العبه مـاسـيمــو امبـروزيـني
( )35من ادراك الـتعـادل بـواسـطـة
شف ـت ـ ـش ـنـكـ ـ ــو ( )70والـ ـ ــذي حـقق
الفوز بعد  4دقائق.
واخ ـ ــذ مــيالن مـك ـ ــان التـ ـسـي ـ ــو يف
املركز الرابع ولكل منهما  7نقاط،
علما بان اخلاسر كان ثانيا.

اعــــــالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ويف املب ــاراة الث ــانيــة ،تقــدم بــارمــا
مـرتني بواسطة البـرتو جيالردينو
( )51وماركـو ماركيوني ( ،)47لكن
مـارتينـيز ادرك الـتعادل مـرتني يف
الدقيقتني  17و. 28
وصـار رصيـد انتـر ميالن  6نقـاط
يف املــركــز ال ـســادس وبــات يـتقــدم
بفــارق االهــداف علــى  5ف ــرق هي
علــى الـتــوالـي كـيـيفــو وبــالـيــرمــو
وريجينا وكالياري وبولونيا.
ولــم يكـتف م ــارتـيـن ــز مبـ ــا حقـقه
لفـريقه وامنـا وضع بـارمـا يف ذيل
القـ ــائـم ـ ــة علـ ــى ضـ ــوء الـنـت ـ ــائج
االخـرى املـسجلـة يف هـذه املـرحلـة
ال ـتــي اف ـت ـتـحــت ام ـ ــس الـ ـ ـس ـبــت
بخسارة رومـا وصيف بطل املوسم
املـاضي امام مـضيفه بولـونيا 3-1
م ـ ــا ادى ال ـ ــى اســتق ـ ــال ـ ــة مـ ـ ــدربه
وم ــدرب مـنـتخـب امل ــانـي ــا سـ ــابق ــا
رودي ف ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــر ،يف ح ــني تـع ـ ـ ـ ــادل
يـ ــوفـنـتـ ــوس املـت ـصـ ــدر مع ضـيـفه
باليرمو الوافد اجلديد . 1-1
واوقف لـيـتـ ـشــي زحف كـ ــالـيـ ــاري
العــائــد ال ــى دوري النـخبــة بفــوزه
علـيـه  1-3سجـل لالول ك ــاسـيـتـي
( )56واالوروغ ـ ــوي ـ ــانـي غـيـي ـ ــرم ـ ــو

وزارة النفط
شركة مصايف الوسط
(شركة عامة) بغداد

وزارة النفط
شركة مصايف الوسط
(شركة عامة) بغداد

تـعلن شـركــة مصـايف الــوسط (شـركـة
عــامــة) عـن إعالن مـنــاقـصــة تـنفـيــذ
تــصلـيـح وجتهـي ــز مـ ــواد بالسـتــيكـي ــة
ألبـ ـ ــراج ال ـتــبـ ـ ــريـ ـ ــد ط .ش / 2280 /
 2004ومبوجب املواصفات التي ميكن
احلصـول عليـها مـن أمانـة الصـندوق
لقـ ــاء مـبـلغ ( )50000خـم ــسـ ــون ألف
ديـنــار غـيــر ق ــابل للــرد ويـتحـمل مـن
ت ــرسـ ــو علـيه املـن ــاق ـص ــة أج ــور ن ـش ــر
اإلعالن علـى أن ال تقل درجـة املقـاول
عـن ال ــدرج ــة اخل ــام ـس ــة يف تـصـنـيف
املقاولني النافذة.
إن آخ ــر م ــوع ــد لـتقـ ــدمي الع ـط ــاءات
نهــايــة الــدوام الــرسمـي ليــوم الـسـبت
املوافق 2004 / 10 / 2
دثار يحيى اخلشاب
املدير العام

تعلن شـركــة مصـايف الــوسط (شـركـة
عـ ــامـ ــة) عــن إعالن مـنـ ــاقــصـ ــة عــمل
سـياج (بـي أر سي) للملعـب الريـاضي
ط .ش  2004 / 2295 /ومبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ــب
امل ـ ــواصفـ ــات الـتـي ميـكـن احلــصـ ــول
علـيه ــا مـن أم ــان ــة ال ـصـنـ ــدوق لق ــاء
مبلغ ( )5000خـمسة آالف دينـار غير
قــابل للــرد ويتحـمل من تـرسـو عـليه
املـناقـصة أجـور نشـر اإلعالن عـلى أن
ال تـقل درج ـ ــة املقـ ــاول عـن الـ ــدرجـ ــة
الـع ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة يف ت ـ ـص ـن ـيـف املـق ـ ـ ــاولــني
النافذة.
إن آخ ــر م ــوع ــد لـتق ــدمي العـط ــاءات
نهـايـة الـدوام الـرسـمي ليـوم األربعـاء
املوافق 2004 / 10 / 6
دثار يحيى اخلشاب
املدير العام

إعـــــــــــــالن

فقدان

فقــدت من الهـويـة بــاسم الـسيــد محمـد قـاسـم عبـد
اله ــادي العـبـيــدي والـصــادرة مـن نقــاب ــة املهـنــدسـني
فـيرجـى ممن يعثـر عليـها تـسليمـها إلـى استعـالمات
اجلامعة التكنلوجية ..وله األجر والثواب.
مع التقدير

فقدان

فقـ ــدت مـنـي هـ ــويـ ــة األحـ ــوال املـ ــدنـي ـ ــة وشهـ ــادة
اجلنــسيـة بــاسم رائــد عبـاس حــسن الـصــادرة من
مديرية األحـوال املدنية يف سامـراء .فيرجى ممن
يعـثر علـيها تـسليمهـا إلى مقـر جريـدة (املدى)...
وله األجر والثواب.
وزارة املوارد املائية

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
م /مناقصة رقم  15لسنة 4220

جتهيز منظومة مونتاج وكاميرا وملحقات أخرى

تـعلـن وزارة امل ــوارد امل ــائـي ــة عـن املـن ــاق ـصـ ــة أعاله .فـعل ــى ال ــراغـبـني يف
االشتـراك من الـشـركـات واملكـاتب املـسجلـة رسـميـاً ،مـراجعـة املـديـريـة
العـامـة للـشــؤون التجـاريـة يف مـركـز الـوزارة الكـائن يف شـارع فلـسـطني
لغرض احلصول علـى مستندات املناقـصة لقاء مبلغ مقداره ()50000
خمسـون ألف دينار غـير قابل للـرد ،وتقدمي عطـاءاتهم يف ظرف مغلق
يــدون عـليـه رقم واسـم املنــاقـص ــة يف صنــدوق العـطــاءات يف املــديــريــة
العـامـة لـلشـؤون القـانـونيـة يف مـركـز الـوزارة يف مـوعـد أقصــاه السـاعـة
الثـانيـة عشـرة ظهـراً من يـوم (الـسبت) املـوافق ( )2004 /10 /9ويهمل
كل عطاء غير مستوف للشروط أو يرد بعد التاريخ أعاله والوزارة غير
ملزمة بقبول أوطأ الـعطاءات ،ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور
نشر اإلعالن.
ع /وزير املوارد املائية
غازي عبد الرحمن قادر

إعـــــــــــــالن

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

املديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري
املناقصة رقم ( )189لسنة 4220

م( /ترميم محطة مقياس التصريف يف مدينة السماوة /املثنى)
 -1تـدعـو هـذه املـديـريــة املنـاقـصني املـصـنفني  /الـدرجــة التــاسعــة ألعمـال
الهندسة املدنية لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة أعاله.
 -2ميكن احلصول على مستـندات املناقصة من القسم القانوني يف املديرية
لقاء مبلغ مقداره ( )15000خمسة عشر ألف دينار غير قابل للرد.
 -3يــرفـق مع العـط ــاء كفــالــة مـصــرفـي ــة أو صك مـصــدق مبـبلغ ()650000
ستمـائة وخـمسـون ألف ديـنار ويف حـالة عـدم تقـدمي الكـفالـة املذكـورة يهمل
العطاء.
 -4يتم تقدمي العطـاءات بظرفني مغـلقني أحدهما مـرفق فيه صك مصدق
أو خـطــاب ضمــان مع هــويــة تــصنـيف املقــاولـني ،وأعمــال ممــاثلــة مع وصل
الـشـراء وتــأييـد بـراءة ذمــة من ضــريبـة الـدخـل والظــرف الثــاني مـرفـق فيه
جـدول الـكميــات املسعـر يـوضع داخل صنـدوق إيـداع العطـاءات لـدى القـسم
القانونـي يف أو قبل الساعة الـثانية عشـرة من يوم االثنني املوافق / 10 / 11
. 2004
 -5املـديـريــة غيـر ملـزمــة بقبـول أوطـأ الـعطـاءات سعــراً ويتحـمل من تـرسـو
عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

املدير العام
عون ذياب عبد اهلل

جـيـ ــاكـ ــومـتـ ــزي ( )72وال ـصـ ــربـي
بـيـيـلالن ــوفـيـت ــش ( ،)85وللـث ــانـي
اسبـوزيتو ( )48علمـا بان الضيف
لعــب بعـ ــش ـ ــرة افـ ـ ــراد بع ـ ــد ط ـ ــرد
العبه لوبيز يف الدقيقة . 33
وخـســر فيــورنتـينــا العــائــد ايـضــا
امــام ضـيفه سـمـبــدوري ــا صفــر2-
سجـلهـمـ ــا فـ ــابـيـ ــو بـ ــاتـ ــزانـي ()9
وستيفـانو سـاكيتي ( ،)65يف حني
تعــادل لـيفــورنــو الــوافــد اجلــديــد
مع اتـاالنتا بـرغامـو العائـد بدوره
به ـ ــدف لفــيج ـ ــانــي ( )71مق ـ ــابل
ه ــدف لغــاوتـيـيــري ( ،)69وخ ـســر
صـ ـ ـ ــاح ــب االرض جـهـ ـ ـ ــود العـ ـبـه
ب ـ ـ ــروت ــي ( )60وال ـ ـضـ ـيـف جـه ـ ـ ــود
العـبه بــاتــزيـنـي ( )30لـطــردهـمــا
باحلمراء مباشرة.
وخ ـســر اوديـنـيــزي امــام بــري ـشـيــا
ال ــذي تخلــى عـن املــركــز االخـيــر
بهـدف للـدولـي التـشيـكي مــاريك
ي ـ ــانـك ـ ــول ـ ــوف ـ ـسـكــي ( )57مقـ ـ ــابل
هـدفني الندريـا كاراتشـولو ( 7من
ركلة جزاء) ومانيني (.)76
وتعـادل الـوافـد اجلـديــد ميـسـينـا
مـع كيـيفــو صفــر-صفــر ،وسيـينــا
مع ريجينا بالنتيجة ذاتها.

الدورة العربية العارشة :اجلزائري ايالس
حيرز ذهبية سباق  100م حرة
اجلــزائــر (أ ف ب) -احــرز ال ـسـبــاح
اجل ـ ــزائ ـ ــري سلـيــم ايالس ذهـبـي ـ ــة
سـب ــاق  100م ح ــرة م ــسجال 26ر49
ثـانية االحـد ضمن الدورة العـربية
العاشرة املقامة حاليا يف اجلزائر.
ون ــال الفـضـي ــة الـت ــون ـسـي اس ــام ــة
املل ـ ــولـي (95ر 50ث) والـب ـ ــرون ـ ــزي ـ ــة
اجلزائري نبيل كباب (14ر 51ث).
من ج ــانب اخــر احــرزت الــسبــاحــة
اجل ــزائ ــري ــة ف ــاي ــزة صـب ــري ــة ده ــان
ذهـبيــة سبـاق  200م حـرة مـسجلـة
83ر70ر 2االحـ ـ ـ ـ ــد ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدورة
العربـية العـاشرة املقـامة حـاليا يف
اجلزائر.

ون ــالـت الفـضـي ــة املـص ــري ــة سلـم ــى
زيــنهـم (98ر70ر 2د) والـبـ ــرونـ ــزيـ ــة
اجلزائـرية كنـزة معطوب (65ر08ر2
د).
ويف ال ـسـي ــاق نفــسه احــرز ال ـسـبــاح
الـت ــون ـسـي اس ــام ــة املل ــولـي ذهـبـي ــة
سـب ــاق مـتـن ــوع ــة م ــسجال 85ر24ر4
دقيقـة ضمن دورة االلعاب العـربية
العاشرة املقامة حاليا يف اجلزائر.
ون ــال الفـضـي ــة اجل ــزائ ــري مه ــدي
حمــامــة (99ر39ر 4د) ،والبــرونــزيــة
الـسوري محمـود جدعان (96ر43ر4
د).

