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)أ.پ( مهاجم مان يونايتد البلغاري دمييتار برباتوڤ يسجل هدفه الثاني من كرة »اكروباتية« في مرمى ليڤربول.  

صالح احلداد حل ثالثا في مسابقة الوثب الطويل

تلقى منتخبنا الوطني خسارته الرابعة 
على التوالي على يد املنتخب املصري 50-
63 ف����ي ختام مباريات املنتخبني في الدور 
األول للبطولة العربية ال� 20 في كرة السلة 
واملقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت 

وتستمر حتى 24 اجلاري.
وجاءت نتائج األرباع جميعها لصالح 
املنتخب املصري )15-19(، )28-34(، )54-

.)50-63( ،)35
وقبع منتخبنا في املركز اخلامس األخير 
في املجموعة األولى برصيد 4 نقاط، فيما احتل 
املنتخب املصري املركز األول في املجموعة 
برصيد 7 نقاط من ثالثة انتصارات وهزمية 
واحدة. وكان من الطبيعي أن يتعرض »أزرق 
السلة« للهزمية امام املنتخب املصري بعد 
األداء املخي����ب الذي ظهر به الفريق، حيث 

افتقد العبون����ا التجانس املطلوب وفقدوا 
الكرة بسهولة وبطريقة غريبة وأيضا لم 
يكن العبونا جيدين في املتابعة الدفاعية 
والهجومية للكرة العائدة من السلة وهو 
ما استغله العبو مصر جيدا. وفي مباريات 
أمس األول، حقق العراق فوزه الثالث وكان 
على حساب السودان 86-78. وحقق العراق 
فوزا متوقعا على السودان بفارق 8 نقاط 
ضمن منافس����ات املجموعة الثانية. وهذا 
الفوز هو الثال����ث للعراق فرفع رصيده 7 
نقاط، كما انها اخلس����ارة الثالثة للسودان 
برصيد 3 نقاط. وحقق املغرب فوزا كبيرا 
على ليبيا 97-46 ضمن املجموعة االولى، 
هو الثاني له مقابل خسارة وحيدة. وكان 
يونس إدريسي )24 نقطة( أفضل مسجل 
في املباراة، وسجل للخاسر يحيى شيكمال 

10 نقاط. وضم����ن املجموعة االولى ايضا، 
تغلبت الس����عودية على االمارات 42-52. 
وكان اإلماراتي جاس����م محمد افضل العب 
في املباراة بتسجيله 18 نقطة، كما التقط 14 
متابعة، بينما كان السعودي محمد الصقر 

)16 نقطة( افضل مسجل لبالده.
من جانبه، أكد رئيس الوفد خليل طاهر 
ان العب����ي املنتخب »أدوا ما عليهم وقدموا 
مستويات طيبة جاءت انعكاسا العدادهم 
وجتهيزهم املتواضع للبطولة مقارنة مع 
املنتخبات األخرى«. واشار الى ان »الفريق 
تأثر س����لبا خالل البطولة وخالل مرحلة 
االعداد بإصابة عدد من الالعبني األساسيني 
أمثال صانع األلعاب شايع مهنا وعبداهلل 
الذين يعتبرون  الصراف وفهاد السبيعي 

من أعمدة الفريق«.

5 ميداليات لـ »أزرق القوى« في اليوم األول لغرب آسيا 
  حلب ـ عبداهلل المتلقم ـ موفد جمعية الصحافيين 

أحرز منتخبنا الوطني أللعاب القوى 5 ميداليات 
متنوعة )فضيتني و3 برونزيات( في اليوم األول 
من البطولة االولى لغرب آسيا لفئة العمومي رجال 
ونساء والتي تقام منافس����اتها في مدينة حلب 

السورية في الفترة من 18 حتى 20 اجلاري. 
وفي مسابقة رمي الرمح حقق العبنا جاسم السند 
امليدالية الفضية برمية وصلت الى 68.67 متفوقا 
على زميله في اللعبة نفسها عبداهلل العميري الذي 

جاء رابعا برمية وصلت الى 67.49.
أما في سباق 110م فحقق الالعبان فواز دهش 
وعبدالعزيز املنديل ميداليتني فضية وبرونزية 
بعد الالع����ب االيراني الذي حقق الذهبية بفارق 
أج����زاء من الثانية عن العبن����ا فواز دهش الذي 
حقق الفضية بزمن 13.81 وحل العميري في املركز 

الثالث بزمن 14.22. 
أما في مس����ابقة الوثب الطويل فحقق العبنا 

صالح احلداد املركز الثالث حاصال على امليدالية 
البرونزي����ة ولم تخدم الظ����روف الالعب صالح 
احلداد الذي عاودته اإلصابة القدمية في العضلة 

الضامة. 
وحقق مشاري سرور امليدالية البرونزية في 
اإلطاحة باجللة برقم 18.11 محتال املركز الثالث. 
وفي سباق 400م لم ينجح البطل فوزي دهش 
ف����ي حتقيق اي مركز بعد ان حل خامس����ا بزمن 

 47.74
أما مس����ابقة 1500 متر فحق����ق الالعب عمر 

الرشيدي املركز اخلامس بزمن 3.43.19. 
من جانبه، أبدى املدير الفني ملنتخبنا اجلزائري 
طاهر ريغي رضاه عن املس����تويات وامليداليات 
مضيف����ا: لم نكن نتوق����ع ان جند هؤالء النجوم 
العامليني مشاركني في هذه البطولة حيث أطلق 
على هذه البطولة مس����مى البطولة اآلس����يوية 

املصغرة.

»أزرق السلة« يتذّيل مجموعته في البطولة العربية

حسم مان يونايتد موقعته مع ضيفه 
وغرميه التقليدي ليڤربول بالفوز عليه 3 � 
2، بفضل البلغاري دمييتار برباتوڤ الذي 
سجل األهداف الثالثة امس على ملعب 
»اولد ترافورد« في املرحلة اخلامسة من 

الدوري االجنليزي لكرة القدم.
البطل بامتياز  ولعب برباتوڤ دور 
وأصبح أول العب يسجل ثالثية في موقعة 

مان يونايتد وليڤربول منذ 1946.
واعتقد اجلميع ان مان يونايتد في 
طريقه الى حتقيق فوز سهل بعدما وضعه 
برباتوڤ في املقدمة بهدفني نظيفني، لكن 
صاحب األرض وجد نفسه على املسافة 
نفسها من ضيفه بعدما ادرك ليڤربول 

التعادل، اال ان املهاج���م البلغاري قال 
كلمته في نهاية املطاف ومنح »الشياطني 
احلمر« نقطتهم احلادية عشرة في املركز 
الثالث بفارق األهداف عن ارسنال الثاني 

الذي تعادل مع سندرالند 1 � 1.
في املقابل، من���ي ليڤربول بهزميته 
الثانية هذا املوس���م بع���د األولى أمام 
مانشستر سيتي 0 � 3 وجتمد رصيده 
عند 5 نقاط من فوز وتعادلني ما سيزيد 
الضغط على مدربه روي هودجسون. 
وعندما اعتقد اجلميع ان الشوط األول 
يتجه الى التع���ادل جنح برباتوڤ في 
وضع م���ان يونايتد ف���ي املقدمة بكرة 
رأسية )42(. وفي الشوط الثاني جنح 

برباتوڤ بإضافة هدفه الثاني من كرة 
اكروباتي���ة خلفية فارت���دت من القائم 
وتهادت داخل الشباك )59(. ولم ينعم 
مان يونايتد بالهدف الثاني ألن ليڤربول 
قلص الفارق من ركلة جزاء انبرى لها 
القائد ستيفن جيرارد بنجاح )64(. ولم 
يكد مان يونايتد يستفيق من صدمة هدف 
تقليص الفارق حتى اهتزت شباكه بهدف 
التعادل الذي سجله جيرارد ايضا من 
ركلة حرة وضعها على يسار احلارس 
الهولندي ادوين فان در سار )70(. لكن 
برباتوڤ أبى ان يذهب املجهود الذي قام 
به سدى وضرب مجددا ليخطف هدف 
الفوز ملان يونايتد في الدقيقة 84 بعدما 

سبق جيمي كاراغر الى الكرة ووضعها 
برأس���ه على ميني رينا اثر عرضية من 
االيرلندي جون اوشي مسجال الثالثية 
األولى في مواجهات م���ان يونايتد مع 
ليڤربول منذ 1946 حني سجل الهاتريك 
حينها ستان بيرسون ملصلحة »الشياطني 

احلمر« الذين فازوا 5 � 0.
وف���ي املرحلة الثالثة م���ن الدوري 
االيطالي، تعادل باري مع كالياري 0-0 
وفاز تشيزينا على ليتشي 1-0، وخسر 
كييڤو امام بريشيا 0-1، وباليرمو من 
انتر ميالن 1-2، وتعادل بارما مع جنوى 
1-1، وروما مع بولونيا 2-2، وس���قط 

اودينيزي امام يوڤنتوس 4-0.

 ثالثية تاريخية لبرباتوڤ في ليڤربول
»السيدة العجوز« جددت شبابها وإنتر تفوق على باليرمو وروما فرط في الفوز على بولونيا

 وفاة العب توتنهام سميث
أعلن نادي توتنهام االجنليزي امس ان الدولي 
السابق بوبي سميث الذي امضى القسم االكبر من 
مس����يرته معه توفي عن 77 عام����ا بعد صراع مع 

املرض. 
وسجل سميث 208 اهداف في 317 مباراة خاضها 
مع توتنهام بني 1950 و1960، ودافع ايضا عن الوان 
تشلس����ي وبرايتون. وسجل سميث 13 هدفا في 15 

مباراة مع املنتخب االجنليزي.

بينتو مدربًا للبرتغال 
ذكرت الصحف االس���بانية الصادرة امس ان ريال 
مدريد رفض حترير مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
لإلشراف مؤقتا على منتخب بالده الذي سيقوده اعتبارا 
من اليوم باولو بينتو. وكتبت صحيف »آس« ان رئيس 
ريال مدريد فلورنتينو بيريز رفض »اعارة« مورينيو 
لإلشراف على منتخب البرتغال في مباراتيه املقبلتني 
ضم���ن تصفيات كأس اوروبا 2012، في اتصال هاتفي 

مع رئيس االحتاد البرتغالي جيلبرتو مادايل.

»غريت نورث« لجبريسيالسي
أحرز عداء املسافات الطويلة اإلثيوبي هايلي 
جبريسيالس���ي لقب أكبر نصف ماراثون في 
العالم، فيما سيطرت اإلثيوبية بيراني اديري 
على لقب سباق السيدات ليحققا فوزا مزدوجا 
إلثيوبيا.وتفوق جبريسيالسي )37 عاما( على 
منافسيه في منتصف الس���باق وسجل زمنا 
بلغ 59 دقيقة و33 ثانية في أول ظهور له في 

ماراثون غريت نورث.


