
sport@alwasatnews.comالعدد 1529 اإلثنين   13 نوفمبر 2006 الموافق 22  شوال 1427هـ
Monday 13 November 2006, Issue No.1529

أمام يوتا فريقه خسارة يمنع لم تألق ريد

صدارة في موقعه  يوتا  وعزز
ضمن الغربي الشمال مجموعة
ستة برصيد الغربية المنطقة
واحدة، هزيمة مقابل انتصارات
متذيل ميلووكي  لقي حين  فــي
ـــى ضــمــن ـــط ـــوس ــة ال ــوع ــم ــج ــم ال
ــه ــارت ــس خ ــة ــي ــرق ــش ــة ال ــق ــط ــن ــم ال

مباريات. خمس في الرابعة
لميلووكي بــدايــة ــوأ أس ــي  وه

.2001-2000 موسم منذ
على سهال يوتا فــوز يكن ولــم
اللحظات في تحقق بل اإلطــالق
فقط نقطتين بــفــارق األخـــيـــرة
في هاربرينغ مات نجح أن  بعد
ثانية   1.8 قبل النتيجة حسم
نجم تألق رغم على النهاية، من
سجل الذي ريد مايكل  ميلووكي
القياسي  الرقم محطما نقطة  57
عبدالجبار. كريم باسم المسجل
ــى مــجــريــات ــل ــا ع ــوت ســيــطــر ي
الربعين األول بتقدمه في الشوط
على  و18-30  23-32 األولين
فريقه ـــاد ق ـــد ري ــن  ــك ل الـــتـــوالـــي، 
الثاني ــوط ــش ال ــي  ف جيد بشكل 
الثالث الربع في التقدم فمنحه
قلب وشــك على  ــان  وك  ،24-28
تقدم إذ األخير الربع في ــور األم
نقطة   15 بــفــارق فيه ميلووكي
ــرا  ــأخ ــت م بــقــي ــه  ــن ــك ل  27/42
الــحــكــم ـــرة ـــاف ـــع ص بــنــقــطــتــيــن م

النهائية.
يـــوتـــا ــــوف ــــف ـــــي ص ــــــــرز ف وب
سجل الـــــذي ـــزر ـــوت ب ـــوس  ـــارل ك
متابعات،  عــشــر ــع م نقطة   32
 27 ــل ــج وس ــس ــام ــي ول ودارون 
حاسمة،  تمريرة   15 مــع نقطة
لريد المسجلين اقــرب كان فيما
ـــن روب ــي ــووك ــل ــي ـــي صـــفـــوف م ف

نقطة). 18) باترسون
سبيرز انطونيو ــان س وعــزز
الــجــنــوب ـــه لــمــجــمــوعــة ـــدارت ص
الغربية المنطقة ضمن الغربي
نيكس نــيــويــورك  ــى ــل ع بـــفـــوزه 
الخسارة  ــه ب ملحقا  92/100
ــات ــاري ــب ــع م ــب ــة فـــي س ــس ــام ــخ ال
في الــــرابــــع الـــمـــركـــز ــل  ــت ــح ي إذ 
ــن ــم ض ـــة األطــــلــــســــي ـــوع ـــم ـــج م

الشرقية. المنطقة
بفوزه انطونيو ســان ويدين

الــذي بــاركــر طــونــي نجميه  ــى  إل
شخصي  (رقــم  نقطة  33 سجل
 24) دنكان وتيم الموسم) هــذا

متابعة). و16 نقطة
فــارقــا ســجــل ســـان انــطــونــيــو
الربع  في نقطة  11 بلغ مريحا
فيما ،21-32 بــتــقــدمــه األول 
األرباع في متقاربة النقاط كانت

األخرى. الثالثة
ــان ــس ـــو الـــثـــانـــي ل والــــفــــوز ه
ــذا ه نــيــويــورك ــى ــل ــو ع ــي ــون ــط ان
عليه تغلب كان أن  بعد األسبوع

الماضي. االثنين 93-105
ريتشاردسون كوينتن  وكان
صفوف ــي ف المسجلين ــل ــض اف
و11  نقطة 21 برصيد الخاسر 
جمال زميله وأضـــاف متابعة،

نقطة أخرى. 18 كراوفورد
متصدر هوكس اتالنتا ولقي
ــي ــرق ــش ــة الـــجـــنـــوب ال ــوع ــم ــج م
ـــة الـــشـــرقـــيـــة ـــق ـــط ـــن ـــم ضـــمـــن ال
ــام أم ــت ــان وك الثانية خــســارتــه 
بنتيجة سونيكس سوبر سياتل
اثــر  الــتــمــديــد بــعــد   113/112
الوقت  في  101/101 تعادلهما

األصلي.
 33) ــن أل راي الــفــائــز مــن  ــرز  ب
(23) لــويــس وراشــــارد نــقــطــة) 
نقطة   12) ويلكوكس وكــريــس
الخاسر  ومـــن مــتــابــعــة)، و15 
نــقــطــة   28) جـــونـــســـون جــــون 

متابعات). وعشر
كافالييرز كليفالند وحــــّول
الربع  في 19 نقطة بفارق تأخره
ـــدة واح بــنــقــطــة  ـــوز ف ـــى  إل األول 
فبقي سلتيكس، بوسطن على
الوسطى المجموعة صــدارة في
برصيد الشرقية المنطقة ضمن
ــــن ســت م ــــارات ــــص ــــت ــــة ان ــــع ارب
بوسطن لــقــي بينما  ــات، ــاري ــب م
ذيل في وبقي الخامسة خسارته
ضمن األطلسي مجموعة ترتيب

ذاتها. المنطقة
وكان بسرعة بوسطن تقدم
الــمــبــاراة حــســم ــي طــريــقــه إلــى ف
األول أربع انهى  أن بعد  بسهولة
واســعــا الـــفـــارق ــي  ــق وب  ،6-23
ـــم تــقــدم رغ ــى ــل فـــي مــصــلــحــتــه ع
 25-28 ــي ــان ــث ال فــي كــلــيــفــالنــد 

-28 الثالث في وتقدم عاد النه
حاسما األخير  الربع  وكــان  ،26
نقطة   17 بفارق كليفالند  وانهاه
ليبرون  نجمه بفضل  17-34

 25 نقطة   38 سجل الذي  جيمس 
وكــان الــثــانــي.  الــشــوط  فــي  منها 
في المسجلين  أفضل بيرس بول 

نقطة). 19) بوسطن

االخـــــرى، ــــي الـــمـــبـــاريـــات وف
انديانا على بولز شيكاغو ــاز ف
صنز وفينيكس ،80/89 بيسرز
،87/96 غريزليز ممفيس على

على مينيسوتا واورالندو ماجيك
وغولدن ،98/100 تمبروولفز
ديترويت على ووريـــرز  ستايت

.79/111 بيستونز

(رويترز) وسلتيكس لقاء كليفالند من

ف ب أ - § واشنطن

حساب على  وكـــان ــادس ــس ال فـــوزه ــاز ج يــوتــا  حقق   ]
ضمن  السبت  األول  ــس أم  111/113 باكس ميلووكي

كرة السلة. في للمحترفين األميركي الدوري

الشاطئية لكرة القدم العالم تحرز بطولة البرازيل
القدم  2006 لكرة مونديال لقب البرازيلي المنتخب أحرز ]
المباراة  في  1/4 االوروغواي منتخب على بتغلبه الشاطئية

جانيرو. دي ريو في األحد أمس النهائية
في اللقب حامل الفرنسي للمنتخب الثالث المركز ــاد وع

.4/6 البرتغال على بتغلبها األخيرة النسخة
الدور من وخرج البطولة في  البحريني  المنتخب وشــارك

.6/2 البرتغال أمام بخسارته النهائي ربع

وديًا الكويت يواجه مصر األولمبي
بكين أولمبياد لتصفيات استعدادًا

منتخب الدولي القاهرة ملعب على االثنين غد مساء  يلتقي ]
منتخب استعداد إطار في وديا الكويتي نظيره مع االولمبي مصر
اإلفريقية للتصفيات الثاني الدور  في  العاج ساحل لمواجهة مصر

.2008 بكين في االولمبية األلعاب لدورة المؤهلة
الــكــرة ــاد ــح ات إدارة مــجــلــس عــضــو الــغــنــي عــبــد  ــدي  ــج م وقــــال 
استعد مصر منتخب ان المصري المنتخب على العام والمشرف

جيدة. مباراة لتقديم معسكره خالل من
الفني الجهاز «يسعى أمس (األحد) لرويترز وأضاف عبدالغني
العدد تجربة  إلــى فينجادا نيلو البرتغالي بقيادة مصر لمنتخب

مستوياتهم». على للوقوف الالعبين من األكبر
االولمبي  المنتخب صفوف في العبا 26 «هناك عبدالغني وتابع
عناصر وهم أنديتهم مع أساسية بصفة يلعب النصف بينهم من
مما وروسيا اليونان في محترفين العبين ثالثة جانب إلى  واعدة

المنتخب». هذا لمستقبل بالتفاؤل نشعر يجعلنا
احمد الزمالك ضم العب المصري الفني للمنتخب وقرر الجهاز
مع رائع بمستوى ظهوره بعد المنتخب صفوف إلى عبدالرؤوف

أيام. ثالثة قبل المحلي في الدوري السويس أسمنت أمام الزمالك
لكرة اإلفريقي االتحاد رد القدم لكرة المصري االتحاد وينتظر
العاج ساحل مع مباراتها بتقديم مصر طلب على (الكاف) القدم
يتزامن القاهرة باستاد الحالي  موعدها  ألن  نظرا واحد يوم لمدة
السابع يوم  السويد مع األول المصري المنتخب مباراة موعد مع
على  عــامــا  50 بــمــرور ــاف» ــك «ال احــتــفــاالت فــي شــبــاط  فبراير  مــن 

تأسيسه.
في العاج وساحل مصر منتخبي بين العودة مباراة وستقام

المقبل. آذار مارس/ 23 أو 24 أو 25 أيام أحد أبيدجان
المنتخب ــع م ــه ــارات ــب م خـــالل  ــن م ــت ــوي ــك ال منتخب  ويــســتــعــد 
أسابيع ثالثة لمدة القاهرة في يقيمه معسكر خالل ومن المصري
تستضيفها والــتــي اآلســيــويــة األلــعــاب دورة منافسات  لخوض 
ديسمبر/ من عشر الخامس حتى األول من الفترة في الــدوحــة

المقبل. االول كانون

حول تحوم الشكوك
قبرص  أمام شنايدر  مشاركة

األيمن الــوســط  ــب والع األلماني المنتخب نجم  أصيب  ]
لوف يواخيم مخاوف ــار وأث الفخذ عضلة في شنايدر بيرند
في المشاركة من  الالعب تمكن عدم من للمنتخب الفني المدير
التأهل مباريات إطار في قبرص أمام المقبل (األربعاء) مباراة 

األوروبية. األمم لبطولة
(السبت) األول أمس مباراة خالل الالعب إصابة  وجــاءت 
الدوري بطولة في ميونيخ وبايرن  ليفركوزن  باير فريقه بين
مقابل أهداف بثالثة  بالفوز  االخير لصالح  انتهت التي الممتاز

هدفين.
أخرى مرة الطبي للفحص الالعب يخضع أن المقرر ومن
إمكان ومعرفة اإلصــابــة تشخيص من للتأكد (األحـــد) أمــس 
المجموعة في االلماني للمنتخب الرابعة المباراة في مشاركته
تصدره ليواصل ملعبه  خارج بها  الفوز  يأمل والتي  الرابعة

للمجموعة.
في الفوز من نقاط تسع لديه األلماني المنتخب أن يذكر
في فرصته قبرص مباراة في الفوز وسيعزز مباريات ثالث
سويسرا تستضيفها التي األوروبية لبطولة األمم مبكرا التأهل

.2008 العام وألمانيا

ثمين للجزيرة فوز
اإلمارات كأس في الوحدة على

صفر /1 الــوحــدة مضيفه على ثمينا ــوزا ف الجزيرة  حقق   ]
الثانية المرحلة في ظبي  أبو في نهيان آل استاد  على األحد أمس
اإلمــارات كــأس  مسابقة ضمن األولــى المجموعة منافسات من 

القدم. لكرة
من   58 الدقيقة في الوحيد  المباراة هدف توني العاجي  وسجل

راشد. حمدان الوحدة العب على إثرها طرد ركلة جزاء
في  ذاته الملعب 2/1 على الوحدة الجزيرة لخسارته أمام وثأر

الدوري.
عندما الشعب جاره من الشارقة  ثأر ذاتها،  المجموعة وضمن
التقليدي غريمه لتفوق حــدا الشارقة ــع ووض  .1/2 عليه تغلب
المرحلة في (2-1) آخرها الدوري في متتالية مرات 3 هزمه الذي

الخامسة من الدوري.
وااليراني الشارقة، هدفي و37) 27) الكاس سعيد وسجل

الشعب. هدف (30) سامراة علي
العبه  طرد بعد 34 الدقيقة منذ العبين  بعشرة  الشارقة ولعب

.1/1 مع دبي تعادل الشباب ذاتها، وفي المجموعة طالل احمد،
وأدرك ،88 الدقيقة في درويش لعبداهللا  بهدف الشباب وتقدم
دبي ولعب حسن. علي بواسطة ــدة واح دقيقة بعد التعادل  دبــي

ثاني. عبداهللا دفاعه قلب طرد اثر 45 الدقيقة العبين منذ بعشرة
مباراتي بإقامة اليوم االثنين منافسات المرحلة الثانية وتختتم

مع الفجيرة. واألهلي النصر مع الوصل
الذين اإلمارات منتخب العبي غياب في مباريات المرحلة وتقام
باكستان أمام  سيجمعهم الذي للقاء استعدادا معسكر في  دخلوا
كاس  تصفيات ضمن الجاري الثاني تشرين نوفمبر/  15 يــوم

اآلسيوية. األمم

التنس ألساتذة األول الدور في انطالقة

الثاني نحو الدور بقوة وروديك يزحفان فيدرر
ب أ د - § شنغهاي

[أعلنالعباالتنسالسويسريروجيهفيدررواالميركي
االساتذة كأس بطولة في مبكرا  تفوقهما  عن ــك رودي آنــدي
إذ بالصين شنغهاي في (األحد) أمس فعالياتها انطلقت التي
الحمراء بالمجموعة مبارياته  أولى في الفوز  منهما كل حقق

األول للبطولة. الدور في
بألقاب والفائز العالم على األول المصنف واستهل فيدرر
الموسم في الكبرى األربع بطوالت «جراند سالم» من ثالثة
على بالفوز االحد اليوم  االساتذة كأس في مسيرته الجاري

و1/6. و1/6 6/3 نالبانديان ديفيد االرجنتيني
المفتوحة أميركا بطولة بلقب فاز الذي روديــك آندي أما
ــع االرب ســـالم»  ــد ــران «ج بــطــوالت  رابـــع ــدوز) ــي م (فالشينج 
من  ثمين فوز  انتزاع في نجح  فقد  2003 موسم في الكبرى

(11/9) و1/6. و7/6 4/6 ليوبيسيتش إيفان الكرواتي
ثالث فــي ليوبيسيتش  على لــروديــك االول هــو  والــفــوز 

خالل الموسم الجاري. بينهما مواجهات
التنس ــورة  ــط أس ـــراف إش تحت حاليا ـــك رودي ــدرب  ــت وي
كأس بطولة ــن ع ـــك رودي وغـــاب  كــونــورز. جيمي  الــســابــق 
الظهر في االصــابــة بسبب الماضي  الموسم في االســاتــذة
اليوم وحقق الموسم، هــذا فيها المشاركة الــى  عــاد ولكنه 
خالل ليوبيسيتش مع مواجهات تسع في له السادس الفوز
إصابة عانى من قد ليوبيسيتش وكان اللعبة. مسيرتيهما مع
البطولة فــي شـــارك ولكنه ــرة، ــي االخ ـــة اآلون فــي  فيروسية 
والتي المحترفين بطوالت موسم ختام في تأتي التي الحالية

الموسم. على مدار العبين ثمانية أفضل بمشاركة تقام
الكرة أعيد جيد وكنت بشكل االرسال روديك «أديت وقال
بقوة الكرة ضرب بإمكاني وأعتقد أن جيد... بشكل للمنافس

المباراة.» في وقد قدمت أداء راقيا الخلفي. الخط من
 12 فــي فقط واحـــدة بــمــبــاراة ــاز ف ورفــض روديـــك الــذي
بأنها الحمراء  المجموعة عن يتردد ما فيدرر مع مواجهة 
أربعة من فقط العبان «سيخرج ــال وق الــمــوت»  «مجموعة
وال للبطولة. االول الدور نهاية مع المجموعة هذه في العبين
الثانية المباراة وانتهت الالعبين.» هذين أحد  أكون أن  أريد
تكرارا  وكانت دقيقة  90 من أقل غضون في المجموعة في
ولكن   2005 الماضي الموسم في للبطولة  النهائية  للمباراة
الموسم البطولة نهائي في نالبانديان أمام لهزيمته ثأر فيدرر
في فيدرر إصابة نالبانديان فيها استغل والتي الماضي
سجله على اليوم مباراة في بالفوز فيدرر وحافظ الكاحل.
كما االساتذة كأس لبطولة  االول الدور في الهزائم من خاليا
في فقط  هزيمتين مقابل  له عشر الثامن هو اليوم  الفوز كان 
 14 في لفيدرر الثامن هو والفوز بالبطولة. مشاركاته تاريخ

اللعبة. مع مسيرتيهما خالل نالبانديان مواجهة أمام
الحالية البطولة بلقب الــفــوز  إلــى حاليا فــيــدرر ويسعى 
تاريخ في مرات  ثالث  البطولة لقب يحرز العب أول ليكون
ثالث الموسم بطوالت  آخــر لقب يحرز العــب وأول اللعبة 
بيت الــســابــق  ــي ــرك ــي االم الــتــنــس العـــب تـــوج  أن  مــنــذ  مـــرات 
في  للتنس العالم بطولة بلقب  1999 العام في سامبراس
في  له واالخير  الخامس اللقب ليكون 1999 الموسم نهاية

البطولة.

موطنه إلى يعود شوماخر مايكل
جنيف بحيرة ضفاف على الجديد

ب أ د جالند -  §

[يعود األلمانيمايكل شوماخرأسطورةسباقات
مرات سبع العالم  بطولة على والحائز  «1 فورموال »
جالند بمدينة الجديد موطنه إلى خارجية رحلة من
األضــواء عن  البعيدة البسيطة الهادئة السويسرية 

والتيتناسبشوماخرنوعاما.
زونــتــاج» آم بيلد » صحيفة  نشرته تقرير وذكــر 
بحيرة على الصغيرة المدينة ــذه ه أن  األحــد ــس  أم
فيها يسكن صغيرة  صناعية  مدينة  تعتبر  جنيف
ويتميزون  الفرنسية يتحدثون نسمة  10524 نحو

بالبساطةوالود.

من اثنين أيضا نفسه الوقت في المدينة وتضم
عليها يتردد ما كثيرا ــان ك التي التاريخية  المنازل
البريطاني والممثل الموسيقي والمؤلف المطرب

الشهير فيلكولينزبينالحين واآلخر.
مدينة فــي الحالي الــوقــت فــي  شوماخر ويسكن 
فوفلنسلوشاتوالسويسريةالتيتبعد25 كيلو مترا 

فقطعنجالندلذلكفإنالكثيرمنالسكانيعرفونه.
كورينا صديقته  ــن  م تـــزوج  شــومــاخــر أن  ــر  ــذك ي
في  وأسرته هو ويعيش طفالن ولديهما 1995 العام
ال فهو ولذلك  الجديد، وطنه يعتبرها التي سويسرا 

ينويالعودة للعيش فيألمانيا.

الواصلين أول اإليرانية البعثة
اآلسياد في للمشاركة الدوحة إلى

ف ب أ - § الدوحة

أول اإليرانية األولمبية اللجنة بعثة باتت ]
ــة ــدوح ال ــي ف الــريــاضــيــيــن ــة ــري ق إلـــى  ــل  ــدخ ت بعثة 
اآلسيوية األلــعــاب دورة  الستضافة  تستعد  التي
كانون  ديسمبر/  15 ــى  إل  1 مــن عــشــرة الخامسة

المقبل. األول
كل في  االولمبية اللجنة مسئولو الحقا وصل كما
اللجنة ممثلو اليوم ويصل  والبحرين،  تايلند من

الكازاخستانية. االولمبية
ــة ــي ــب ــم األول ــات الـــلـــجـــان ــث ــع ـــــول ب ـــي وص ـــأت وي
فرقها وصول قبيل المضيفة المدينة إلى المذكورة

جميع ــع ــوض ل األلـــعـــاب ــي  ف ــة  ــارك ــش ــم ال الــوطــنــيــة 
والنقل بــاإلقــامــة والمتعلقة ــة ــالزم ال الترتيبات
وتسهيالت اإلعاشة  وتجهيزات  الصحية  والرعاية
المختصة الجهات مع بالتعاون وغيرها التدريب

القرية. وإدارة المنظمة اللجنة في
 32 القرية في السكنية المباني عدد إجمالي يبلغ
الرياضيين،  مخصصة إلقامة شقة 811 مبنى تضم
والمسئولين البعثات  رؤساء إقامة ستكون  بينما
أخرى  شقة  45 وتخصص  شقة،  45 في اإلداريــيــن
الخاصة الوطنية األولمبية اللجان أعضاء إلقامة 

المشاركة. الدول في


