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SPORT املدى الرياضي 

اكرام زين العابدين
بعــــد ان خــــرجـت الـــسعــــوديــــة مـن الــــدور
االول خلـلـــيـجـــي 17 اصـــبـح عـلـــيـــنـــــــــا ان
ننـاقـش مـوضـوع خـروج العـراق بـعقالنيـة
اكثـر ونضع العـواطف جـانبـاً بـالـرغم من
شـــــدة والــم اجلـــــرح الـــــذي احــــــدثه هـــــذا
اخلــــــروج املــبـكــــــر مــن كـــــــأس اخللـــيج 17
والــذي سـبقه خــروج بــشكـل درامي ايـضــاً
مـن تـصفـيــات كـــأس العــالـم 2006 وكــأس

امم  آسيا يف العني من دور الثمانية.
قـد يضع بعـض املسـؤولني عن احتـاد كرة
القـــــدم والـــــريـــــاضــــــة العـــــراقــيـــــة اســبـــــاب
اخلـســارات علـى الــوضع العــام يف العـراق
وما يالقيه الالعب واملـدرب من مشقة يف

فترة اعداده للبطوالت.
ولكن هــذه الظـروف كـانت قـائمـة عنـدمـا
احـرز نفـس املنـتخب املـركـز الـرابـع اوملبيـا
وقــدم اداء مـشــرفــاً بــرغـم كل الـصعــوبــات
واسـعدنـا هذا االجنـاز كثيـراً وشعـرنا انـنا
اصــبحـنــــا افـــضل اجلـمــيع وبـــــدأ الغــــرور
يـــركـبـنـــا وكـــأنـنـــا اصـبحـنـــا بـــرازيل آسـيـــا

واسودها كما لقبنا.

بعد اخلروج املبكر من خليجي17 ..من املسؤول؟
محد ام االحتاد ام الالعبون؟!

فلـمــــاذا املـــشــــاركــــة اصـالً يف خلــيجـي 17
مبنـتخب ضعيف وغيـر قادر علـى حتقيق

نتائج جيدة.
علـــــى املـــــدرب حــمــــــد وعلـــــى االحتـــــاد ان
يكـونـوا شجعـانـاً ويقـولـوهـا بـالفـم املليـان
انـنــــا سـبـب اخلـــســــارة ألنـنــــا لــم نحـــسـن
اخــتــيـــــــار الـالعــبــني الـــــــذيــن شـعـــــــروا ان
عـطــاءهـم بــدأ يـنـضـب وانهـم شـبعــوا مـن
عقــــود االحـتــــراف اخلــــارجــي وال يهــمهـم
شعــور الـنــاس الـبــسـطــاء الــذيـن حتـتــرق
اعــصـــــابهـم امــــام شــــاشــــات الـتـلفــــزة. ان
الــتــــــأريخ ســـــوف يـكــتــب هـــــذه اخلــــســـــارة
واخلــــروج اخملــــزي مـن الــــدور االول كـمــــا
كـتب ســابقــاً فــوزنــا وتفـــوقنــا يف الــدورات
الــــســــــابقـــــة فـعلــيــنـــــا ان نـــــدرس اســبـــــاب
اخلــســـارة ونعـــاجلهـــا وكفــى تـنـظـيــراً مـن
املــستـشـــارين الــذيـن لم يـنفعــوا املـنتـخب

والعبيه.
وقلــيالً مـن احلــــزم ضــــد مـن تـــسـبـب يف
سرقـة الفرحـة من وجوه الـعراقيـني ألننا
نعـتبــر الــريــاضــة هــروبـــاً من واقـعنــا املــر
واحلـــزيـن نحـــو الفـــرحـــة يف هـــذا الـــزمـن

ويـــبـــــــدو ان بـعــــض الـالعـــبـــني وخـــــــاصـــــــة
الـــشـبــــاب مــنهـم لـم يــتحــمل ذلـك وبــــدأ
يهـــدم مـــا بـنـــاه مـن دون معـــرفـــة وكـــانـت
النـتيجــة انه سقـط يف اول امتحـان بعـد
اثـيـنـــا بـــاخلـــســـارة الــثقــيلـــة واملـــؤملــــة مع
اوزبكستان وفقـدان بطاقة الـتأهيل للدور
الثــانـي من تـصـفيــات كــأس العــالم 2006
الــتــي تـــضــم 8 فــــــرق خـــصــــص لهــــــا 4.5
مقعد اي ان الوصول الى النهائيات شبه
مـــضــمــــــون ولـكــن مــــــاذا تـفعـل للــمــــــدرب
والالعــبــني الـــــذيــن احـــــرقـــــوا اعــصـــــابــنـــــا
واعصـاب جمهـور غفيـر حضـر من بغـداد
الــــــى عــمــــــان للــــــوقــــــوف خـلف املــنـــتخــب

ومساندته.
وكـان على االحتـاد ان يأخـذ دوره ويصلح
اخلــطــــأ وخــــاصــــة يف الــــدفــــاع وحــــراســــة
املـرمـى لـكنه بقـي متفـرجـاً علـى خـططه
اجلهنميـة والتي تقول اننا نغير يف مركز
الـدفاع دائـماً نحـو االفضل لـو اتيحت له
الفـــرصـــة واخلـبــــرة الكـــافـيــــة ولكـن مـــاذا
نفـعل ولـيـــس بــــالـيــــد حــيلــــة؟! واذا كــــان
االحتـــاد غـيـــر قـــادر علـــى اصالح اخلـطـــأ

كتب/ خليل جليل
يبدو ان حمى التصريحات واآلراء التي وجدت
قنـــوات سهلــة لـلمــرور مـنهــا لـكي تـــوزع عمـليــة
توجيه سهام النقد باجتـاهات مختلفة واحياناً
بــشـكل عــشـــوائـي يـبـــدو انهـــا سـتــسـتـمـــر اال ان
يقنع اصحابها بحقيقة االمر وحقيقة املعادلة
الكــرويــة وطــرفــاهــا احتــاد كــرة القــدم وعــدنــان

حمد.
- حقــيقـــة خـــروج مـنــتخـبـنـــا مـن الـــدور االول
ملـنافـسات كـأس اخلليج العـربي الـسابـعة عـشرة
بكـــرة القــدم فــضّل بعـضهـم ان يــراقـبهـــا فقـط
وعـدم اخلـوض يف اسبـابهـا والفـريق يعـاني من
عاهـات ستراتـيجية لـيست وليـدة خليجي )17(
دفعنا ان نتنـاول االمر من زاوية هـادئة تصدى
لهـا الــسيــد الغبـان بـرؤيـة مـوضــوعيــة ومهـنيـة
وترفـع أن يوجه االتهـامات املـباشـرة وحرص ان
يدعو ملناقشة االنتكاسة الكروية بتأن وبواقعية

بعيداً عن االساءة الى هذا او ذاك.
- لـقد عـبر وزيـر الشـباب والـرياضـة عن وجـهة
نـظــره جتــاه مــا جــرى لكـــرتنــا بـطــريقــة كـــانت
غايـة يف االخالق الرفيعـة النابعـة من احلرص
والـشعور بـاملسـؤولية جتـاه ما حـصل ملنتخـبنا..
فقـد دعـا الـرجل الـى عـمليـة جـادة تكـاد تكـون
خاليـة من تلك احللول.. بل عبـر حوار صريح
وواقعي جلـميع اطــراف املسـؤوليـة علـى ارضيـة

احترام رأي اجلميع..

ما بني احتاد الكرة ومحد والغبان
- بكل تــأكيـد ان معـادلـة عـدنــان حمـد واحتـاد
الكـرة واضحـة االطـراف فـاالول مــرتبـط بعقـد
مع الـثــــانـي وفـق حقــــوق مـتـبــــادلــــة ومـتــــرتـبــــة
عليهما واي انسحاب ألي طرف يف هذا الوقت
من املفتـرض ان يكون يف ظل تـسويـة للحقوق
نــرى ان الـطــرفـني لـم يــرغـبــا اخلـــوض بهــا يف
ظل عـــدم وجـــود اي اسـتـحقـــاق خـالل الفـتـــرة

املقبلة.
- عمـومـاً ان عــاصفــة املنـتخـب لم متـر بـسالم
وبكل تـأكيد سـيبحث احتاد الكـرة كل املالبسات
واالسبــاب وسيـصل الـى جـدوى مــستـقبـليـة اذا
كـــان جـــاداً بخـطـــواته وان كـــان االمـــر مـتـــأخـــراً
ودفعنـا ثمنه ومعـنا انـصار املـنتخب ونـأمل من
االحتــاد العـراقـي ان يتـبنـى دعـوة الــسيـد وزيـر

الشباب والرياضة لفتح هذا امللف بهدوء.
- ونــــــأمل ايـــضــــــاً ان يــــــراجع االحتــــــاد دوره يف
تـنفيـذ بـرامج االعــداد والتـحضــر خصـوصـاً ان
االمـر ليـس قـائمـاً علـى النـواحي املـاديــة فقط
بل يتـطلب قـدرة اداريـة ومهـام ملتـابعـة البـرامج
والـبحـث عـن فـــرص االخـتـبـــار ملـنـتخـبـنـــا امـــام
املنـتخبـات اخلـارجيـة.وهل كـان مخـطئـاً عنـدمـا
تـراجع عن قراره وسمح لالحتـراف بعد ان قرر
منعه الـى حني انتهـاء االستحقـاقات الـرسمـية
اخلــــــــارجـــيــــــــة؟! وهـل كــــــــان حـــمــــــــد مـخــــطـــئــــــــاً
بــإخـتيــاراتـه؟ كلهــا اسـئلــة تـبحـث عن اجــابــات

نأمل ان تكون شجاعة وجريئة وقريبة.

املدى/ يوسف فعل
اصــــدر االحتـــــاد العــــراقـي لـكـــــرة القــــدم جــــدوالً
ملـبـــاريـــات الـــدور املـمـتـــاز الـــدور الــــرابع املــــرحلـــة
االولـى بعـد تــوقف  اجبـاري بـسـبب املـشـاركـة يف
بـــطــــــولـــــــة خلـــيجــي )17( والـــظــــــروف االمــنــيــــــة

السائدة.

ت االندية امللعب املشرف احلكام
1 سـيـــروان- اجلـــويـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة غـنـي
اجلـبـــوري صـبـــاح عـبــــد/ جلـيل صـيفـي/ رزاق

ابراهيم/ عادل مصطفى
2 اربـــيل- الــــــسلــيــمـــــــانــيـــــــة اربـــيل طـــــــارق
احـمـــد صـبـــاح قـــاسـم/ ارسالن قـــادر/ محـمـــد

عرب/ ناجي حسن
3 زاخــــــو- دهــــــوك زاخــــــو صـالح محــمــــــد
كرمي سـمير شـبيب/ سبهـان احمد/ علـي عبد

زيد/ فاضل عزيز
4 املـــــــوصـل - بـــيـــــــرس املـــــــوصـل حـــمـــيـــــــد
مــــوســــى سـيـــــروان سلـمــــان / سـالم محـمــــود/

بختيار حسن/ محمد رحيم
5 الصنـاعة- كـربالء الصنـاعة عبـد القادر
عـبـــد اللـطـيف كـنعــان يـــاور/ سلـمــان يــاسـني/

جاسم عباس/ خميس طلفاح
6 الـنـجف- الـكــــاظـمـيــــة الـنـجف مــــوســــى
كـاظم احمـد علي/ سمـير مهـنا/ عالء عـبيد/

فاضل عبد احلسني
7 االسـتـقالل - الــشـعلـــة الـنفــط محـمـــد
فلــيـح عالء عــبــــــد القــــــادر/ سهــيـل محــمــــــد/

مجيد خدا/ علي مرزا
8 اجلــــيــــــــش- الــــــــــزوراء الــكــــــــــرخ احــــمــــــــــد
عـبــــاس كــــاظـم عــــودة/ علـي زيــــدان/ محـمــــود

خلف/ حيدر غضبان

جدول مباريات الدور الرابع للدوري املمتاز 
مالحــظــــة: تقـــام كـــافـــة املـبـــاريـــات يـــوم االثـنـني
املــصـــادف )27 / 12/ 2004( الــســـاعـــة الـثـــانـيـــة

والنصف بعد الظهر.
مبــاريـــات اجملمـــوعتـني الثـــالثــة والــرابعــة والـتي

تقام يوم اجلمعة
ت االندية امللعب املشرف احلكام

1 الــطلـبـــة- ص.الـــديـن الـصـنـــاعـــة عـــادل
القـصـاب جنـم عبـود/ خـليل ابــراهيـم/ احمـد

خضير/ مسلم حمود
2 الـــنـفــــط- الــــــــرمــــــــادي الـــنـفــــط نــــــــوري
عبـاس حازم حسني/ جاسم محـمد/ أياد عبد

الرحمن/ علي جبار
3 ديــــــــــالــــــــــى - الــكــــــــــرخ ديــــــــــالــــــــــى رعــــــــــد
سلــيــم نــظـــــام يـــــاور/ عــبـــــاس دويــن/ محــمـــــد

كاظم/ عباس عبد الكرمي
4  الــكـهــــــــربــــــــاء- بـلــــــــد الــــــــزوراء د.سـعــــــــد
مـنعـم هـيـثـم محـمـــد علـي/ مــسعـــود سلـمــان/

عماد ناظم/ عبد الباقي ثجيل
5 الــبـــصــــــرة- مــيــــســــــان الــبـــصــــــرة كـــــــامل
زغـيــــر عـبــــد الـكــــاظـم حـــســن/ محـمــــد عـبــــد

الكاظم/ مناف ناجي/ عبد الكرمي جبار
6 الــسـمـــاوة-الـــديـــوانـيـــة الــسـمـــاوة عـــــــــــادل
حـيـــدر عـبـــد العـــال خـضـيـــر/ محـمـــد جـبـــار/

محمد هادي/ غالب موسى
7  الـكـــــوت- الــنـــــاصـــــريـــــة الـكـــــوت صـــــالح
املــــؤذن قــــاسـم حـمـيــــد/ جــــاسـم كــــرمي/ عـبــــد

االمير مطشر/ ماجد حطاب
8 نفــط اجلـنـــوب- املـيـنـــاء املـيـنـــاء هـــادي
جــــواد خلـيل يــــوسف/ مـنـتــظــــر مجـيـــد/ بـــدر

ناصر/احمد شاكر
مالحـظـــة: تقـــام كـــافـــة املـبـــاريـــات يـــوم الـثالثـــاء
املـصـــادف )28 / 12 / 2004( الــســـاعـــة الـثـــانـيـــة

والنصف بعد الظهر.

ـ

بعـــد مـــرور عـــشـــرة اســـابــيع مـن
عـمـــر الـــدوري املــصـــري، فــتحـت
االنـديـة كـشف حـســاب نتــائجهـا
ومـالمح مـــســتــــويـــــات الالعــبــني
احمللـيـني واملــتعـــاقـــد مـعهـم مـن
اخلـــارج، وكـــان العـب مـنـتخـبـنـــا
الـوطـني صـالح سـديـر واحلـارس
الدولي السـابق سعد نـاصر على
)مـــشــــرحــــة( الـــنقـــــد االعالمــي
واالداري، فقـد انفجـر املـوقف يف
فــــريق الـــزمـــالـك )حـــامـل لقـب
الـبــطـل( بعـــد تـــذبـــذب نـتـــائـجه
وتـصـــاعـــد حـــدّة  اخلالفـــات بـني
اجلهـازيـن الفنـي بقيـادة االملـاني
دراجــــــوسـالف ومــــــديــــــر الـكــــــرة
ابراهيـم يوسف لدرجـة االطاحة
ــــــوع الـــثــــــامـــن ــــــاالول يف االســـب ب
ـــرازيلـي واسـتـبـــداله بـــاملـــدرب الـب
كــارلــوس كــابــرال )املــديــر الفـني
االسبق للزمـالك(، وكان من بني
ـــــاب الــتــي اشـــــارت الـــيهـــــا االســب
مــصــــادر اعالمـيــــة يف القـــاهـــرة
بخـصــوص تــدهـــور العالقــة بـني
اجلهــــازيــن الفـنـي واالداري هــــو
ـــــدخل الــثــــانــي يف عـــمل االول، ت
وعقـــد الــصـفقـــات مــن دون علـم
املدرب )املقـال( مع صالح سـدير
ــــوا والـكــــامــيــــرونــي مــــارك مــــوب
وحــســـام زيـنهـم حـيـث ان املـــدرب
لم يقـتنع بـأدائهـم وصالحيـتهم
يف االنــسجـــام مع الفــريق وعــدم
تقـدميهم لـآلن اوراق اعتمـادهم،
واملـصــالح االنـتخــابيــة هي الـتي
فــرضت هــذه الـصفقــات بحــسب

تلك املصادر!
ومـا يـؤكـد صحّـة هـذه املعلـومـات
ان صـالح سدير تذمّر عدة مرات
مـــن جتــــــــاهـل دراجــــــــوسـالف لـه
ــــــى دكــــــة االحــتــيــــــاط وركــنـه عـل
ومحــاولـــة تهـمـيــشه ودفـعه علــى
حــزم حقـيبــة العــودة الــى بغــداد
ــــــادي ــــــدخـل رئـــيــــس الـــن ــــــوال ت ل
الــدكتــور كمـال درويـش بـإصـداره
تـعلـيـمـــات خـــاصـــة بـــاشـــراكه يف
ـــــشــكـل مـــنـــتـــظـــم ـــــــاريـــــــات ب املـــب
لالسـتفـــادة مـن قـــدراتـه بعـــد ان
فــوجئ الــرئيـس يف احـدى املـرات
بـوقـوف سـديـر امـام بــاب مكـتبـة

يشكو له اهمال دراجوسالف!
وكـــان صــــالح ســـديـــر قـــد قـــطع

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

مصلحة انتخابية فرضت صفقة سدير
وادارة اسيوط  تنبه احلارس نارص!

الـــوحـــدات الـتـــدريـبـيـــة لفـــريـقه
والـتحق مبـنـتخـبـنــا الــوطـنـي يف
ــــدوحــــة مــن دون علــم مــــديــــر ال
الكـرة الـذي اضطـر لـرفع تقـريـر
عــنه الـــى مـجلـــس ادارة الـنـــادي
يعـلمـه بتـصــرّف ســديــر، وتــرجح
القـراءة االوليـة لهذه االزمـة بأن
الزمالك سـيعرض  الالعب على
ــــون الئحــــة االنــتقــــاالت يف كــــان

الثاني املقبل.
مـن جهــة اخــرى حـمّل الــدكـتــور
جـمال محـمد علـي املديـر الفني
لفـــريق اسـمـنـت اسـيــوط حــارس
املــرمـــى سعــد نــاصــر مــســؤولـيــة
الهــزائـم الـتـي نــالهــا الفــريق يف
االســــــابـــيـع االخـــيــــــرة وقــــــال إن
تراجع مـستواه الـذي ظهر به يف
ـــاً يف لقـــاء الـــزمـــالـك كـــان سـبـب
ـــدهـــور الفـــريق، ولـم يـــسـتــطع ت
املـديـر الـفنـي ان يحقق مـا وعـد
به يف بـدايـة املـسـابقـة بـأن يكـون

فريقه )احلصان االسود(!
ــــى احلــــارس ــــذلـك اعـتـمــــد عل ل
اآلخر ولـيد ابـراهيم يف محـاولة
مـــنـه لـــتـــنـــبـــيـه سـعـــــــد بـــصـــــــورة
ــــــاشــــــرة، ومــنـحـه الـفــــــرصــــــة مــب
الكــافيـة ملـراجعـة نفـسه والعـودة
الـى صـورته االولـى الـتي قــدمته
يف مالعـــب القـــــاهـــــرة كــــسفــيـــــر
ـــــارع ذاد عــن مـــــرمـــــى ريـــــاضــي ب
املـنــتخـب يف مـنـــاسـبـــات كـثـيـــرة
وقــدم اروع امكــانيــاته يف بـطـولـة
ـــنــــــــسـخــــــــــة دوري الـعــــــــــرب يف ال
السـابقة، ومن نـاحيته عـزا سعد
سـبب تــراجع الفــريق الــى ضـمّه
اكـثـــر مـن سـتـــة العـبـني شـبـــاب
يلعبـون حتت االضـواء ألول مـرة
وقـال يف تصـريحـات صحفيـة ان
ـــــرة وعـــــدم االلــتـــــزام ـــــة اخلــب قلّ
(Man to بــرقــابـــة املهــاجـمـني
 (Manداخل مـنــطقــة اجلــزاء،
ـــاً رئـيـــســـاً يف دخـــول كـــانـت سـبـب
االهـــداف فــضالً عـن ان الفـــريق
لعــب خالل االســـابـيـع العـــشـــرة
ـــاريـــات مع الـــســـابقـــة ثـمـــان مـب
االنديـة التي حتتل التـرتيب من
االول الـــى الـثـــامـن، ويـنـتـظـــر ان
يحــصــــد الــنقــــاط يف اجلــــوالت
ـــة ـــة الـتـي قـــد تـكـــون سـهل املقــبل

نوعاً ما.
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هز رودا كـيركـراده عرش مـضيفه
ايـنـــدهـــوفـن وانــــزله مــن علـيـــاء
الــصــــدارة بفــــوزه علـيـه صفـــر-2
فـتــصــــدر الكـمـــار الول مـــرة اثـــر
ـــــدال ـــــى مـــضــيـفه روزن فــــــوزه عل
بــــالـنـتــيجـــــة ذاتهــــا يف املـــــرحلــــة
الـــســـــابعــــة عـــشــــرة مـن الــــدوري

الهولندي لكرة القدم.
ــــــــــى، تـلـقــــــــــى ــــــــــاراة االول يف املــــب
ايــنـــــدهـــــوفــن اولـــــى الــضـــــربـــــات
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بطولة هولندا: رودا هيز عرش ايندهوفن وهيدي الصدارة اللكامر
صفر.

وتختتم املرحلة غدا االحد.
- ترتيب فرق الصدارة:

1- الكمـار        42 نقطـة من 17
مباراة

2- ايندهوفن      42 من 17 
3- اياكس         34 من 16
4- فيينورد       31 من 16

5- هيرينفني      28 من 16
6- فيتيس ارنهم   28 من 17

وجتمــد رصيــد اينـدهـوفـن عنـد
42 نقـطــة وبــات بـتخـلف بفــارق
االهداف عن الـكمار الـذي تغلب
علــى روزنــدال بهــدفني نــظيـفني
ــــــروبـــن نـــيـلـــيـــــس )24( وديـــنـــي ل

الندتسات )62(.
وفاز فـالفيك علـى ضيفـه فيللم
تــيلـبــــورغ بهــــدف وحـيــــد لــــريـك
هــوغـنــدورب )77(، فـيـمـــا تعــادل
تونتي انشكيده مع بريدا صفر-

ـ

عــنـــــدمـــــا طـــــرد العــبـه رودريغـــــو
ـــــدقـــيقـــــة 43، ثــم الــيـكـــــس يف ال
جـــاءت الـثـــانـيــــة بعـــد دقـيقـتـني
عـنـــدمـــا سـجل رودا اول اهــــدافه

بواسطة الزلو بودنار )45(.
وكـانت الضربـة الثالثـة القاضية
يف الــدقـيقــة 80 عـنــدمــا اضــاف
سيرجيو باتشيكو الهدف الثاني
وقضـى علـى آخـر امل الصحـاب

االرض يف تعديل النتيجة.
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قـدم سبـورتينغ بـراغـا خـدمـة جليلـة لبـورتـو املتصـدر وبـنفيكـا شـريكه،
عنـدمـا حـرم بـوافيـستـا مـن استعــادة الصـدارة بفـوزه عـليه 3-صفـر يف

املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
وسجل لـويـس لـوريـرو )3( وتيـاغــو )13 خطـأ يف مـرمـى فـريقه( وبـاهـا
)82( فـارتفع رصيـد سبـورتينغ بـراغا الـى 26 نقطـة وانتقـل الى املـركز
الـرابع موقتا، فيما قفز بنفيكا مـن الرابع ليصبح شريكا لبورتو الذي
ميلـك مباراة مؤجـلة، بفوزه علـى ضيفه بانفـيل الوافد اجلـديد بهدف

يتيم سجله ارجيل )23(.
وكان بورتو اسـتعاد الصدارة بفـوزه على موريرنـزي 1-صفر اجلمعة يف

افتتاح املرحلة.
- ترتيب فرق الصدارة:

1- بورتو             28 نقطة من 41 مباراة
2- بنفيكا           28 من 15

3- بوافيستا          27من 15
4- سبورتينغ براغا    26 من 15

5- سبورتينغ لشبونة   25 من 14

بطولة الربتغال: براغا يقدم خدمة 
جليلة لبورتو وبنفيكا

انتـزع شارلروا نقطـة ثمينة من
مـضيفه لـوكيـريـن بتعـادله معه
1-1 يف املـرحلــة السـابعــة عشـرة
مـن الــــدوري الـبـلجـيـكـي لـكــــرة
القـدم عزز بهـا موقعه يف املـركز

الثالث على الئحة الترتيب.
وسجل اجلـزائـري نـصـر الــدين
كـراوش هـدف الــسبق لـشـارلـروا
يف الـــدقـيقـــة الــســـادســـة، وادرك
دول الـتعـــادل الصحـــاب االرض

بعد 5 دقائق.
وخـســر لـــوكيــريـن جهــود العـبه
بـــالـــدفـيـنــســـون الـــذي طـــرد يف
الــــــدقـــيقـــــــة 37 فلــم يـــــســـتفــــــد
شـــــارلـــــروا مــن الــــــوضع بـــــرغــم
الوقت املتبقي الـطويل وارتضى
بـنقـطـــة واحــــدة رفعـت رصـيـــده
الـى 33 نقطـة مقـابـل 30 لغنك
الــذي صــار رابعــا بعــد ان تغـلب
عـلـــــــى ضــيـفـه ســيـــــــركـل بـــــــروج
العـــائـــد الـــى االضـــواء بهـــدفـني
لهـــارون )10( وفـــانـــدنـبـــرغ )78(

مقابل هدف لرواحة )82(.
وتـــراجع الغــانـتــواز الــى املــركــز

بطـولــة بلجـيكـا: شـارلـروا يعـزز 
موقعه يف املركز الثالث

اخلـــامـــس بعـــد خــســــارته امـــام
مـــضــيـفه فــيــــســتـــــرلــــــو بهـــــدف
ملـــاتـيـيــس )15( مقـــابل هـــدفـني

لبباس )60( ومينيس )74(.
وفاز كلوب بروج على موسكرون
الـــذي يــــواجه خــطــــر االفالس،
بـهــــــــــــدفـــــني لـــكــــــــــــولـــــيـــك )73(
ومـــاكـــاسـي )90( مقــــابل هـــدف
لـدافــوليـو )80(، ولـوفـييـر علـى
لـييــرس بثالثـة اهـداف ملــورسي
ـــــــــاكـــــــــو )46( )33 و50( وايـــــــشـــي
مقــــابل هــــدفـني لـتــــوهــــوا )11(
وســــــــوالري )85(، عـلـــمــــــــا بــــــــان
الفـائـز لـعب بعـشـرة افــراد منـذ
الـــدقـيقـــة 63 بعـــد طـــرد العـبه

اسبارتيرو.
- ترتيب فرق الصدارة:

1- كلوب بروج     41 نقطة من
16 مباراة

2- اندرخلت        37 من 16
3- شارلوروا       33 من 17
4- غنك            30 من 17
5- الغانتواز       29 من 17
6- لوفيير         29 من 17
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تعـــادل يـــوفـنـتـــوس املـتـصـــدر مع
ضـــيـفـه مـــيـالن حــــــــامـل الـلـقـــب
صفــر-صفــر يف افـتتــاح املــرحلــة
الـــســــادســــة عـــشــــرة مـن الــــدوري

االيطالي لكرة القدم.
ويعـتبــر التعـادل عـادال ومــرضيـا
لـكـال الفــــــريقــني قــيـــــاســــــا علـــــى
ــــــــى ــــــــرتـق ال ــــــــذي لـــم ي االداء ال
املــــســتــــــوى املــــطلـــــــوب وخال مــن
الفــرص احلـقيـقيــة املبــاشــرة اال
يف مـا نــدر فلم يـبث احلـرارة يف
اجـساد اكـثر من 65 الـف متفرج
مألوا مــــــدرجــــــات مـلعــب ديـللــي

البي.
وكـانت السـيطرة امليـدانية نـسبيا
ملــيالن الــــذي ســنحـت لـه بعــض
الفــرص عن طــريق االرجنـتيـني
هـــرنـــان كـــريــسـبـــو تــصــــدى لهـــا
احلــارس جــانلــويـجي بــوفــون )3
ــــــــــــــــــدري و45( واالوكــــــــــــــــــرانـــــــي ان
شفتـشـنكـو احلـائــز علـى جـائـزة
الـكرة الـذهبيـة الفضل العب يف
اوروبــــــا عــــــام 2004، الــــــذي نــــــاب
القــــــائــم عــن بــــــوفــــــون يف صــــــد
قـذيفــة اطلقهـا مـن 30 متـرا يف

منتصف الشوط االول.
يف املقابل، تقوقـع يوفنتوس الى
املواقع اخللفيـة الدفاعية، وفوت
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بطولة ايطاليا: تعادل سلبي عادل 
بني يوفنتوس وميالن

الـتــشــيكـي بـــافل نـــدفـيـــد افــضل
ـــــــــــا عـــــــــــام 2003، العــــب يف اوروب
الفـرصـة الــوحيــدة لفــريقـه قبل

دقائق من نهاية اللقاء.
وارتفع رصـيد يـوفنتـوس الى 39
نقطـة مقــابل 35 ملطـارده، وهمـا
يـبــتعـــــدان كـثـيـــــرا عـن صـــــاحـب
املــــركــــز الـثــــالـث اوديـنـيــــزي )28

نقطة(.
ولـم تكـتمـل مبــاراة ميـسـينــا مع
ضيفـه اتالنتـا بـرغـامـو وتــوقفت
بعــــــدمــــــا كــــــان صــــــاحــب االرض
متقدمـا 1-صفر بسـبب االمطار

الغزيرة.
وتخـتـتـم املـــــرحلــــة غــــدا االحــــد

باقامة 8 مباريات.
- ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتـوس          39 نقطة
من 16 مباراة

2- مـــــيـالن             35 مـــــن
16

3- اودينيزي         28 من 15
4- كالياري          22 من 15

5- انتر ميالن     21 من 15
6- لــيــتـــــشــي            21 مــن

15
7- باليرمو          21 من 15
8- سمبدوريا        21 من 15
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