
Monday 27 November 2006, Issue No.1543 القعدة 1427هـ هاتف:17596999، فاكس:www.alwasatnews.com 17592091العدد 1543 االثنين 27 نوفمبر 2006 الموافق 6 ذو

راؤول (رويترز) المهاجم بهدف فالنسيا على فوزه بعد مؤقتًا الثاني للمركز فريق الريال صعد

«اسباير»4 في وتدرب وصل أحمرنا
محمد السيدعدنان بحضور

أداء عن راضون الحلواجي:
له لما ُقدم 2المنتخب قياسًا

الكبيرة8 نتائجه يواصل روما
ميالن إنتر على الخناق ويشدد

ولقاء الذكريات حديث
النسور نادي رئيس 6مع

التفاصيل وغدًا محليين عرضين تلقيه يؤكد الصغير حبيل

النادي ألبناء نفسه وصدورنا مفتوحة أغلق الموضوع على الالعب العربي:

اتخذ ــرار  ــق ال أن  ــى  إل العربي وأشـــار 
سياسة عــلــى ــب  ــالع ال ــرد ــم ت إلـــى  ــراً  ــظ ن
الــالعــب أن مــعــتــبــراً ــه،  ــام ــظ ون الــنــادي
ما وإذا نــفــســه، عــلــى ــوع ــوض ــم ال ــق  ــل أغ
إلى خطوة  اتخاذ فعليه يفتحه أن أراد 
الكرة مدير  مع اجتماعه  خالل  من األمام
بـــدوره ـــذي  ال بوخمسين  عــبــدالــعــزيــز
لتنظر اإلدارة إلى  مفصًال تقريراً سيرفع

جديد. من أمره في
أحــد ــي أيــضــًا: «مــحــمــد ــرب ــع ـــال ال وق
لكن كثيراً، به  نعتز ونحن النادي  أبناء
بسياسة ــزم  ــت وال قناعاته  مــن غير إذا 
يعتبر فــذلــك  المتبع والــنــظــام ــادي  ــن ال
صـــدور أن إلــــى  ــراً ــي ــش م ـــدا»،  ـــي ج ــــرا  أم
مفتوحة الــنــادي إدارة مجلس أعــضــاء

النادي. أبناء إلى
«الــوســط ــى إل ــان ك أخـــرى، جهة  مــن 
حبيل ــب ــالع ال ــع م حــديــث ــي»  ــاض ــري ال

ــل ــي ــاص ــف ت عــــن الــصــغــيــر كـــشـــف فـــيـــه
أهمها ـــرى أخ وأمـــور بــدقــة  ــوع  ــوض ــم ال

الــفــتــرة فـــي ــن مــحــلــيــيــن ــي ــرض تــلــقــيــه ع
التفاصيل بعض إلى باإلضافة الحالية

بنشرها سنقوم بالمنتخب المتعلقة
(الثلثاء). غد يوم

منصور يونس - الوسط §

إيقاف قرار أن العربي  خالد األهلي النادي إدارة  مجلس عضو أكد  ]
حبيل محمد بالنادي القدم لكرة األول والفريق الوطني المنتخب العب 
لكرة البحريني االتحاد إلى رفعه وتم النادي إدارة مجلس قبل من اتخذ 
آخر عن إليه الرياضي» «الوسط وجهه  سؤال  على ردًا ذلك جاء القدم،

الموضوع. مستجدات

العربي تمثيله األهليخالد أثناء محمدد حبيل

الدوحة آلسياد استعدادًا

البحرين في أللعاب القوى ودية الخميس دورة
القوى - اتحاد ألعاب الرفاع §

أللعاب البحريني  االتحاد بمقر  تنسيقي فني اجتماع (االثنين)  اليوم يعقد ]
البحريني االتحاد عن ممثلين يضم الرفاع  في  الوطني البحرين باستاد القوى
على لالتفاق ــك وذل وســوريــة واالردن  الكويت  منتخب وفــد وادارة القوى أللعاب 
ووضع المقبل  الخميس صباح اقامته المقترح من القوى ألعاب في ودي لقاء اقامة 

لمسابقاته. زمني برنامج
بمناسبة القوى ألعاب في االربعة المنتخبات بين اللقاء الودي المقترح وسيأتي
إذ البحرين، مملكة  في  وسورية االردن الكويت، من  القوى ألعاب منتخبات وجود
تحضير اطار في البحرين في تدريبية معسكرات الثالثة المذكورة المنتخبات تقيم
الدوحة بآسياد القوى ألعاب مسابقة منافسات غمار لخوض استعداداتهما انتهاء
كانون  ديسمبر/  8 من  اعتباراً (الدوحة)  القطرية  بالعاصمة  ستنطلق  التي  2006

المقبل. األول
ويضم األول يوم أمس المملكة إلى وصل القوى أللعاب سورية منتخب وفد وكان
في الشباب بيوت  في ويقيم ومــدربــان) العبين وستة  ــد واح (اداري ــراد أف تسعة 

من ديسمبر المقبل. الخامس حتى بالمملكة التدريبي السنابس ويستمر معسكره

إلى تتوافد منتخباتنا
الدوحة استعدادًا النطالق
ص3 ـــة... ـــدوح ال ــاد  ــي آس

كبير الريال
الكبار مواجهة عند

ف ب أ § مدريد -

فالنسيا مضيفه على ثمينًا فـــوزًا مــدريــد ريــال حقق   ]
ألف   53 وأمام «ميستايا» استاد  على (األحد)  أمس 1/صفر
االسباني الدوري  من عشرة الثانية المرحلة قمة في  متفرج

القدم. لكرة
 27 مــنــذ أرضـــه عــلــى لــفــالــنــســيــا ــــى  األول ــارة  ــس ــخ ال وهـــي 
اشبيلية  ــام أم سقط  عندما  2005 األول تشرين أكــتــوبــر/

.2 / صفر
غونزاليز راوول قائده الى بانتصاره  مدريد ريال ويدين
البرازيلي من عرضية تلقى عندما  الفوز هدف سجل الــذي
الزاوية في بيسراه فسددها  المنطقة داخل  كارلوس روبرتو

.52 الدقيقة في كانيزاريس سانتياغو للحارس اليمنى
 36 إلى رصيده رفع الذي مدريد لريال الثامن الفوز وهو
أمام واحــدة نقطة بفارق  مؤقتا الثاني المركز  منتزعا نقطة

الحقا. بلباو اتلتيك على ضيفا يحل الذي اشبيلية
برصيد الثامن المركز إلــى فالنسيا تراجع المقابل، في 
أمــام  مــذلــة بــخــســارة ــا ــورون ك ديبورتيفو  ومــنــي  نقطة.   18

.4 /1 اوساسونا مضيفه
بتسجيله الــمــبــاراة بــدايــة فــي بــقــوة اوســاســونــا  وضـــرب 
ورد ،(22 ) وفـــالـــدو   (5 ) ســـولـــدادو روبـــرتـــو عــبــر  هــدفــيــن 
الدقيقة في رودريغيز خــوان بواسطة كورونا ديبورتيفو
الثاني الشوط في هدفين اضافوا االرض أصحاب أن بيد ،30
ميلوسيفيتش سافو الصربي والعمالق (60 ) سولدادو عبر

الضائع. بدل الوقت من الثانية الدقيقة في
مع بتعادله الــرابــع  المركز فــي موقعه  سرقسطة ــزز  وع
فــوزا سانتاندر راسينغ وحقق  .1 /1 فيغو سلتا  مضيفه 
جيمناستيك وخسر .3 /4 هويلفا ريكرياتيفو على صعبا
(40 ) كامبانو الليخاندرو بهدفين مايوركا امــام تاراغونا
بوسكو للصربي اهداف  ثالثة  مقابل (73 ) كاسترو وروبن
والفنزويلي (63 ) كاستانو  وفيكتور   (56 ) يانكوفيتش
صفر- ليفانتي مــع خيتافي وتــعــادل  .(88 ) ارانــغــو ــوان خ

لهدف. بهدف اسبانيول مع وبيتيس صفر،


