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(أ.پ)  ء مدريد كريستيانو رئنالدئ تكررت مرتني عقب كل هدف في مرمى ڤالنسيا    فرحة جنم ريا

 ڤان غال يتحسر على إهدار النقاط
  أبدى املدير الفنـــي لفريق بايرن ميونيخ لويس 
ڤان غال حزنه واســـتياءه عقب هزمية الفريق أمام 
مضيفه شالكه، وقال فان غال عقب املباراة: «األمور 
تصبح أكثر صعوبة، يجب أن نفوز، ولكننا ال نحقق 
االنتصارات.ليس معقوال أن نهدر هذه الفرص العديدة». 
وجاءت الهزمية ليتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 

٢٣ نقطة في املركز السابع.
 

 يتردد بقوة في الوقت الراهن أن النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام يســـتعد إلى شراء ناد 
ينافس في دوري كرة القدم األميركي. ويســـمح عقد بيكام مع لوس اجنيليس جاالكسي 
له بشراء أو تأسيس ناد جديد، ومع نهاية عقده في نوفمبر املقبل، يعتقد بأن بيكام (٣٥ 
عاما) سيتلقى عروضا سخية من أندية تسعى إلى االستفادة االستثمارية من شهرة الالعب.

وزعمت صحيفة ذا دايلي ميرور أن بيكام سيشتري ناد ويربط مسيرته الكروية بالواليات 
املتحدة األميركية. وكان بيكام قد رفض عرضا لإلعارة إلى صفوف إيفرتون فيما أشارت 

بعض التقارير إلى أن سندرالند ووست هام يسعيان لضم العب مان يونايتد السابق. 

 بيكام يسعى لشراء أحد األندية األميركية 

 ميالن ينفرد مجدداً بالصدارة.. وشالكه يفجر مفاجأة بالفوز على بايرن ميونيخ 

 رحلة ناجحة لبرشلونة.. وريال مدريد يمتص صدمة «الكالسيكو» ويتخطى ڤالنسيا 
 عاد برشلونة من رحلته بثالث 
نقاط بفوزه على مضيفه اوساسونا 
٣ - ٠، وامتص ريال مدريد صدمة 
الكالســــيكو وتغلب على ضيفه 
ڤالنسيا ٢ - ٠، فيما عمق ليڤانتي 
جراح ضيفه اتلتيكو مدريد بعد 
ان هزمه ٢ - ٠ اول من امس في 
افتتــــاح املرحلة الرابعة عشــــرة 
من الدوري االسباني لكرة القدم. 
وتأخر انطالق املباراة االولى نحو 
ساعة بسبب عدم توافر طائرة لنقل 
العبي برشلونة وجرى احلديث عن 
تأجيلها الى االحد، لكن معارضة 
اوساسونا الشديدة ارغمتهم على 
ان يستقلوا القطار واحلافالت في 
انتقاالتهم. وسيطر حامل اللقب في 
املوسمني املاضيني على املجريات 
دون ان يتمكن من هز الشباك رغم 
الفرص الكثيرة حتى الدقيقة ٢٦ 
حني مرر االرجنتيني ليونيل ميسي 
كرة بينية خلف الدفاع بسن القدم 
اليسرى انسل اليها بدرو رودريغيز 
قبل املدافعني وتابعها بيمناه قوية 
في الزاوية اليسرى. وفي الشوط 
الثانــــي، تكرر ســــيناريو الهدف 
االول لكن بالتعاون بني داڤيد ڤيا 
الذي دفع كرة خلف الدفاع، وبني 
ميسي الذي ســــبق اجلميع اليها 
وتابعها بيسراه في الشباك (٦٥). 
وتعرض ميسي للعرقلة من اخللف 
من قبل ســــيرجيو فرنانديز في 
املنطقة احملرمة فاحتسبت ركلة 
جزاء ترجمها بنفســــه الى هدف 
ثالــــث (٨٤) هو اخلامس عشــــر 
له فــــي البطولة في املركز الثاني 
على الئحة ترتيب الهدافني. ورفع 
برشــــلونة رصيده الى ٣٧ نقطة 
النقطتني بينه  وابقى على فارق 
وبني مطارده ووصيفه ريال مدريد 
الذي امتص صدمة الكالسيكو حيث 
خســــر ٠ - ٥ على ملعب غرميه 
«الكاتالونــــي» االثنــــني املاضي، 
وحقق فوزا صعبــــا على ملعبه 
«سانتياغو برنابيو» على ڤالنسيا 
اخلامس ٢-صفر.وحاول البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الظهور مبظهر 
افضل ممــــا كانت عليه احلال في 
«نوكامب» وســــجل هدفي فريقه 
(٧٣ و٨٧) بعــــد النقص العددي 
في صفوف الضيوف بطرد العب 
الوسط داڤيد البيلدا لنيله البطاقة 

من السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
(٤)، واضاف البرازيلي روبينيو 
الهدف الثاني مبؤازرة من بواتينغ 
(٢٨)، وابراهيموڤيتش الثالث بعد 
متريرة من اندريا بيرلو انهاها في 
الشباك (٣٠). وفي الشوط الثاني، 
صام جميع الالعبني عن التهديف 
من الطرفني فارتفع رصيد ميالن 
الى ٣٣ نقطة وابتعد ٣ نقاط عن 

التسيو.

  ألمانيا

  حقق شالكه وصيف البطل ما 
يشــــبه املفاجأة قياسا على ادائه 
ونتائجــــه وموقعــــه على الئحة 
الترتيب احلالي، بتغلبه على حامل 
اللقب بهدفني نظيفني في املرحلة 
اخلامسة عشرة من الدوري االملاني 
محققا فوزه الرابع هذا املوســــم 
ورافعــــا رصيده الى ١٦ نقطة في 
املركز اخلامس عشر، فيما جتمد 
رصيد الفريق «الباڤاري» عند ٢٣ 
نقطة في املركز السابع. وافتتح 
التسجيل  بابلو مانويل خورادو 
بتسديدة ميينية من داخل املنطقة 
(٥٨)، وعــــزز بينيديكت هوفيدز 
بالهدف الثانــــي من ضربة رأس 
قوية لم يســــتطع احلارس هانز 

يورغ بوت التصدي لها (٦٧).

  فرنسا

  صعد رين من املركز اخلامس 
الى الصــــدارة مؤقتــــا اثر فوزه 
على ضيفــــه موناكو ١-صفر في 
افتتاح املرحلة السادســــة عشرة 
الفرنسي.وســــجل  الــــدوري  من 
الكولومبي ڤيكتور هوغو مونتانو 
الهدف الوحيد من ركلة جزاء (٦٤) 
فارتفع رصيد رين الى ٢٧ نقطة 
وتقدم بفــــارق نقطة واحدة على 
مرسيليا حامل اللقب ونقطة ايضا 
على ليون الذي ارتقى الى املركز 
الثالث مؤقتا اثر فوزه على مضيفه 
مونبلييه بهدفني مقابل هدف. وفاز 
سوشــــو على ضيفه ڤالنســــيان 
بهدفني مقابل هدف ايضا. واعاد 
تولوز الوصل مع الفوز بانتصار 
هزيل على ضيفه كاين ١ - ٠، فيما 
تعادل ارل افينيون الوافد اجلديد 
وصاحب املركز االخير مع ضيفه 

نانسي ١ - ١. 

الصفراء الثانية في الشوط الثاني، 
وليبقى في صدارة ترتيب الهدافني 

برصيد ١٦ هدفا.
الثالــــث، احلق  اللقــــاء    وفي 
ليڤانتــــي اخلســــارة باتلتيكــــو 
مدريد. وافتتح ليڤانتي التسجيل 

عن طريــــق فيكتورينو نانو من 
متابعة رأسية لكرة نفذها روبن 
سواريز من ركلة ركنية (٣). وفي 
الثاني، عزز االكوادوري  الشوط 
فيليبي سايسيدو تقدم اصحاب 
االرض بالهدف الثاني اثر كرة من 

خوانلو في العمــــق انطلق اليها 
خلف الدفاع وتابعها بيسراه في 
الشــــباك دون عناء (٥٩) مصعبا 
من مهمة الضيوف. ووقف رصيد 
اتلتيكو مدريد عند ٢٠ نقطة في 
املركز السابع، فيما ارتفع رصيد 

الفائز الى ١٤ نقطة. وتختتم املرحلة 
اليوم بلقاء وحيد.

  إيطاليا

  انفرد ميالن مجددا بالصدارة 
اثر فوزه على ضيفه بريشــــيا ٣ 

- ٠، وفــــرط روما فــــي فوز كان 
فــــي متناوله على مضيفه كييڤو 
واكتفى بالتعادل معه ٢ - ٢ في 
املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري 
االيطالي وصــــار رصيد روما ٢٣ 
نقطة في املركز السابع مقابل ٢٠ 

لكييڤو صاحب املركز التاسع.
  فعلى ملعب «جوزيبي مياتزا»، 
هز ميالن شباك ضيفه ٣ مرات في 
نصف الســــاعة االولى بدأها في 
وقت مبكــــر الغاني كيڤن برانس 
بواتينغ بتسديدة يسارية بعد كرة 

 قائد برشلونة كارليس بويول يحمل كأس العالم لألندية املوسم املاضي وسط فرحة زمالئه بالفوز

 ڤينغر يشيد بالمتوهج نصري مورينيو: الحذر كان مفتاح الفوز
ــع البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني   داف
ــن قراره بفرض املزيد من  لفريق ريال مدريد ع
احلذر على أداء فريقه خالل الفوز على ڤالنسيا، 
ــه عانوا من تراجع الثقة  وأكد مورينيو أن العبي
بالنفس بعد الهزمية الساحقة ٠-٥ أمام برشلونة 
ــني املاضي في مباراة  ــى ملعب كامب نو االثن عل
الكالسيكو، ورأى أنه من األفضل عدم االستعجال 
في اختراق دفاعات ڤالنسيا واحلصول على الوقت 

الكافي لتحقيق املراد، وقال مورينيو «الشيء االكثر 
أهمية كان حتقيق الفوز في هذه املباراة الصعبة 
ألنه لم يكن من السهل استعادة التوازن بعد الهزمية 
البشعة (أمام برشلونة)»، وتابع «عانينا من نقص 
الثقة بأنفسنا، وكان من األكثر أهمية بالنسبة لي 
أن نبدأ املباراة دون معاناة، وليس محاولة حسم 
املباراة على الفور، كانت مباراة رائعة وجنحنا في 

السيطرة عليها». 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 ايطاليا (المرحلة الخامسة عشرة) 

  اجلزيرة الرياضية +١   ١٠:٤٥  نابولي - باليرمو 
 انجلترا (المرحلة السادسة عشرة) 

 ابوظبي الرياضية HD٣   ١١   ليڤربول - استون ڤيال 
 اسبانيا (المرحلة الرابعة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٢   ١١   ديبورتيڤو الكورونا - هيركوليس 

 أعرب الفرنسي ارسني ڤينغر املدير الفني لفريق 
ارسنال عن سعادته البالغة مبستوى مواطنه سمير 
نصري بعد أن قاد الفريق لإلنفراد بصدارة الدوري 
اإلجنليزي املمتاز عقب تسجيله هدفي الفوز على 
فوالم. وقال فينغر: «أشعر بالسعادة ألنه خاض 
ــتند فقط إلى الذهاب  مباراة كانت في البداية تس
للكرة، ولكن اآلن أصبح لديه تنوع أكبر في طريقة 

لعبه، يتحرك ويتنقل من دون كرة».

  وأكد أن «أداءه يتحسن وأصبح بالتأكيد أكثر 
تأثيرا». واعترف ڤينغر بأن فريقه مازال ليس صلبا 
ــنال أحد املرشحني  في الدفاع ولكنه أكد أن ارس
للفوز باللقب. وتابع: «كل الفرق تصارع من أجل 
ثبات املستوى، في الوقت احلالي وصلنا إلى هذه 
املكانة رغم هزميتنا في ثالث مباريات». وشدد: 
«اآلن باتت كل مباراة مبثابة نهائي كأس، وإذا لم تكن 

جاهزا متاما فلن حتصل على النقاط الثالث». 

 كأس العالم لألندية بدأت
  بسيطرة برازيلية وتحولت لسيادة أوروبية 

 حتتكــــر االنديــــة االميركيــــة 
اجلنوبية واالوروبية لقب بطولة 
العالم لالندية في كرة القدم منذ 
انطالقها بنظامها اجلديد اعتبارا من 
عام ٢٠٠٠ مبشاركة ابطال جميع 
السابعة  النسخة  القارات، وتقام 
من البطولة في العاصمة االماراتية 
ابوظبــــي من ٨ الى ١٨ ديســــمبر 
اجلاري، بعد ان كانت احتضنت 
نســــخة العام املاضي ايضا التي 
توج برشلونة االسباني بطال لها، 
وتشارك في النسخة السابعة فرق 
الدولة  الوحدة االماراتــــي (بطل 
املضيفة) وانتــــر ميالن االيطالي 
(بطل اوروبا) وباتشوكا املكسيكي 
(بطــــل الكونــــكاكاف) ومازميبي 
افريقيــــا)  الكونغولــــي (بطــــل 
البرازيلي (بطل  وانترناسيونال 
اميركا اجلنوبية) وســــيونغنام 
الكــــوري اجلنوبي (بطل  ايلهوا 
آسيا) وهيكاري يونايتد من غينيا 

اجلديدة (بطل اوقيانيا).
العالم االولى    وأقيمت بطولة 
لالندية عام ٢٠٠٠ فــــي البرازيل 
مبشــــاركة ٨ فرق، وفــــي املباراة 
النهائيــــة على ملعب ماراكانا فاز 
كورينثيانز على فاســــكو دا غاما 
بــــركالت الترجيــــح (٤ ـ ٣) بعد 
النجم  تعادلهما ســــلبا، ولعــــب 
البرازيلي روماريو دورا رئيســــا 

باخراج مان يونايتد االجنليزي من 
دوري املجموعات عندما قاد فاسكو 
الى فوز كبير (٣ ـ ١) سجل خالله 
احد اجمــــل االهداف، ونال مهاجم 
اديلسون  البرازيلي  كورينثيانز 
لقب افضل العب بعدما سجل هدفني 
ومرر كرة حاسمة، وساهم باحراز 

فريقه لقب النسخة االولى.
   وبعد توقف دام ٤ اعوام بسبب 
افالس الشركة الراعية (اي اس ال)، 
عادت البطولة لتقام بنظام جديد 
في اليابان عام ٢٠٠٥ مبشاركة ٦ 
فرق من ٦ قارات هي االهلي املصري 
الســـعودي  (افريقيا) واالحتاد 
(آســـيا) وســـيدني االســـترالي 
(اوقيانيا) وديبورتيفو سابريسا 
الكوســـتاريكي (الكونـــكاكاف) 
وليڤربول االجنليزي، وبقي اللقب 
مجددا في حوزة االندية االميركية 
اجلنوبية وحتديدا البرازيلية بعد 
جناح ســـاو باولو بالتغلب على 
ليڤربول بطل اوروبا بهدف سجله 
مينيرو امام ٦٧ الف متفرج على 
الدولي، حارما  ستاد يوكوهوما 
الفريـــق االجنليزي مـــن اللقب 
الوحيد الذي ينقص سجله، ونال 
حارس ساو باولو روجيريو سيني 
لقب افعل العـــب لتألقه في صد 
العديد من الكرات وتنفيذه الركالت 
الثابتة التي أتى منها هدف الفوز 

على االحتاد في نصف النهائي.
البرازيلية    واستمرت االندية 
في تألقها وحتديدا على حساب 
نظيرتها االوروبية، عندما توج 
انترناســـيونال بقيادة مهاجمه 
الكســـندر باتو (يلعب  الصاعد 
حاليا مع ميالن االيطالي) بتغلبه 
على برشلونة االسباني ١ ـ ٠ في 
النهائية ليحكم سيطرة  املباراة 
بالده على اللقب، وشارك االهلي 
املصري للمرة الثانية على التوالي 
ممثال القـــارة االفريقية، ومتكن 
من حتســـني مركزه السادس في 
نســـخة ٢٠٠٥، فتفـــوق العبوه 
حتت اشـــراف املدرب البرتغالي 
مانويل جوزيه وتخطوا اوكالند 
النيوزيلندي ٢ـ  ٠ بهدفي االنغولي 
فالفيو امادو ومحمد ابو تريكة، 
وفي املباراة الثانية، احرج االهلي 
انترناسيونال فبقيت النتيجة ١ 
ـ ١ حتى الدقيقة ٧٢ عندما احرز 
الفـــوز، واحتل  ادريانـــو هدف 
االهلي املركز الثالث بفوزه على 
اميركا دي مكسيكو املكسيكي ٢ 
ـ ١، وتوج جنمه محمد ابو تريكة 
هدافا للبطولة برصيد ٣ اهداف.

  ومتكن ميالن املدجج بالنجوم 
وعلى رأســــهم البرازيلي كاكا من 
وضع حد لسيطرة االندية البرازيلية 
عندما احرز الكأس بفوزه على بوكا 

جونيورز االرجنتيني، وثأر بالتالي 
من منافسه الذي هزمه عام ٢٠٠٣ 
على لقب كأس االنتركونتيننتال 
بــــركالت الترجيح، فحقق رغبته 
برباعيــــة فيليبــــو اينزاغي (٢) 

واليساندرو نستا وكاكا.
اللقب    وابقى مــــان يونايتــــد 
اوروبيا في النسخة التالية، ولم 
يواجه صعوبة كبيرة الن معظم 
االندية العريقة غابت عن البطولة 
كون بطــــل كأس ليبرتادوريس 
كان ليغا دي كيتــــو االكوادوري 

املغمور.
  وانتقلت البطولة الى ابوظبي 
في العام املاضي وتوج برشلونة 
االســــباني بطال بفوزه بصعوبة 
بالغة على استوديانتيس دي ال 
بالتا االرجنتيني ٢ـ  ١ بعد التمديد 
في املباراة النهائية على ستاد مدينة 
زايد الرياضية امام ٥٠ الف متفرج، 
واللقب هو االول لبرشــــلونة في 
هذه البطولة، بعد ان خســــر في 
نهائي عام ٢٠٠٦ امام انترناسيونال 
البرازيلي ٠ـ  ١، وكان املوسم املاضي 
استثنائيا للفريق الكاتالوني حيث 
انهاه بسداسية نادرة من االلقاب 
اذ كان احرز دوري ابطال اوروبا 
والكأس والدوري احملليني والكأس 
السوبر االسبانية والكأس السوبر 

االوروبية. 

 برباتوڤ يتمنى البقاء
  مع مان يونايتد حتى االعتزال

  
  أعلن وكيل أعمال دمييتار برباتوڤ ان املهاجم البلغاري سيكون 
سعيدا بالبقاء مع مان يونايتد الذي ينافس في الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم حتى نهاية مشـــواره فـــي املالعب، وقال اميل 
دانشيف وكيل برباتوڤ حملطة ٧ التلفزيونية البلغارية «انا شبه 
متأكد ان برباتوڤ سينهي مشواره الرسمي مع اللعبة في صفوف 
يونايتد، انه شخص متزن للغاية ويعلم ما هو األفضل بالنسبة 
لـــه»، وينتهي عقد برباتوڤ مع يونايتد في ٢٠١٢، وبرباتوڤ هو 
هداف بلغاريا عبر تاريخها برصيد ٤٨ هدفا وأعلن اعتزاله اللعب 
الدولي بشكل مفاجئ في مايو املاضي بسبب اإلرهاق والتزاماته 

العائلية. 

 أنشيلوتي: أقاتل من أجل معرفة 
سبب تراجع تشلسي

  
  أكد اإليطالي كارلو انشـــيلوتي املدير الفني لفريق تشلســـي 
حامل لقب الـــدوري اإلجنليزي املمتاز أنه من الضروري أن يجد 
إجابة للمشاكل التي يعاني منها فريقه، والتي تسببت في إهدار 
العديد والعديد من النقاط.وأهدر تشلسي فوزا في متناول األيدي 
على ملعب ســـتامفورد بريدج وتعادل مع ايڤرتون ١-١ ليتراجع 
الفريق إلى املركز الثالث بفارق نقطتني خلف ارســـنال املتصدر، 
وأكد انشيلوتي لشبكة سكاي سبورتس «إنه أمر ليس بجيد أن 
نفشل في حتقيق الفوز»، وأضاف «لم نتمكن من تقدمي مستوانا 
املعهود، الشـــوط األول كان جيدا، تقدمنا بهدف، ولكن الشـــوط 
الثاني كان باهتا، لم نلعب بطريقتنا املعتادة، اعتمدنا فقط على 
الكرات الطولية ولم يكن ذلك هدفنا»، وتابع «في بعض األحيان 
اســـتحوذنا على الكرة ولكن علينا التأكد من عدم التلعثم، علينا 
أن نلعب دائما بأفضل مستوى لنا»، وأكد «أجد من الصعب تفهم 
سبب حدوث ذلك في الشوط الثاني، ولكن ذلك يحدث وعلينا أن 
نحاول معرفة السبب»، ويأمل أنشيلوتي أن تساعد عودة جون 
تيري ومايكل ايســـيان في إعادة الهيبة إلى فريق تشلسي، وقلل 
انشيلوتي من تخوفه فيما يتعلق باللياقة البدنية لديدييه دروغبا، 
حيث يعاني املهاجم العاجي من إصابة بسيطة في الفخذ، مؤكدا 

أن الالعب سيكون جاهزا للمشاركة في املباراة املقبلة.

 إطالق اسم «سالڤك وسالڤكو» 
على تعويذة «يورو ٢٠١٢»

 أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه جرى إطالق اسم 
«سالڤك وســـالڤكو» على تعويذة التوأمني اخلاصة ببطولة كأس 
األمم األوروبية (يـــورو ٢٠١٢) املقررة في أوكرانيا وپولندا، وذلك 
بعد اســـتطالع رأي أجري على اإلنترنت، وترك اليويفا اخليار في 
إطالق اسم التعويذة ملشجعي كرة القدم الذين فضلوا اسم «سالڤك 
وسالڤكو» على اسمني آخرين كانا مقترحني وهما «سيمكو وسترميكو» 
و«كليمك والدكو»، وأجري استطالع الرأي على اإلنترنت اعتبارا من 
١٦ نوفمبر املاضي وقد حصل اســـم سالڤك وسالڤكو على ٥٦٪ من 

األصوات في االستطالع الذي شمل ٣٩ ألفا و٢٣٣ مشجعا.

 عالمية  متفرقات 

  أكد النجم اإلجنليزي الدولي دارين بينت أنه سيصبح 
أكثر من سعيد ملناقشة إمكانية جتديد عقده مع سندرالند. 
وظهر بينت (٢٦ عاما) مبستوى رائع منذ انضمامه إلى 
سندرالند قادما من توتنهام في ٢٠٠٩ في عقد ميتد اربعة 
مواســـم، حيث أحرز ٣٤ هدفا خـــالل ٥٣ مباراة، ليضمن 

مكانا ثابتا في تشكيل املنتخب اإلجنليزي.
ــماح لالعبه  ــد أن فريق مان يونايتد يتطلع إلى الس    يعتق
اوين هارغريفز بالرحيل عن النادي في الصيف املقبل.وانضم 
هارغريفز إلى مان يونايتد مقابل نحو ١٧ مليون جنيه إسترليني 
ــارك في ٣٩ مباراة فقط  من صفوف بايرن ميونيخ، ولكن ش
ــى من إصابات مزمنة في  ــذ انضمامه للفريق، بعد أن عان من

الركبة وخضع للجراحة مما يهدد مسيرته الكروية.
   اصبح ايندهوفن وتونتي انشكيده شريكني في الصدارة 
بعد فوز االول على ضيفه هيركليس امليلو ٥-٢، والثاني 
على ضيفه غرافشاب ٢-٠ في املرحلة السابعة عشرة من 
الدوري الهولندي. وتخلف اياكس امســـتردام عن ركب 
املتصدرين بفارق ٤ نقاط بعد تعادله مع ضيفه نيميغن 

.١-١
ــب املركز الثالث بنقطة  ــى ڤيتوريا غيمارايش صاح    اكتف
ــدة بعدما تعادل مع ضيفه باكوس فيريرا ١-١ في املرحلة  واح
ــرة من بطولة البرتغال. وسجل ادغار (٣٦) هدف  الثالثة عش
ــدف باكوس فصار  ــون اوليفيرا (٧٩) ه غيمارايش، ونيلس

رصيد االول ٢٢ نقطة مقابل ١٥ للثاني.
   حقق ميامي هيت فوزه الرابع على التوالي والثالث عشر 
في البطولة على حساب ضيفه اتالنتا هوكس ٨٩-٧٧ اول 
من امس السبت في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني. 
وحقق شيكاغو بولز متصدر املجموعة الوسطى الشرقية 
فوزا صعبا هو العاشر (مقابل ٨ هزائم)على ضيفه هيوسنت 
روكتس ١١٩-١١٦. واسقط ميلووكي باكس ضيفه اورالندو 

ماجيك متصدر مجموعة اجلنوب الشرقي ٩٦-٨٥.
   احرز العداء املغربي جواد غريب بطل العالم مرتني املركز 
ــووكا الياباني الدولي. وجرى غريب،  االول في ماراثون فوك
صاحب فضية اوملبياد بكني ٢٠٠٨، دون منافسة حقيقية بعد 
انسحاب الكيني ايليود كيبتانوي الذي شارك ملسافة ٣٠ كلم، 

وحقق فوزا سهال بزمن ساعتني و٨ دقائق و٢٤ ثانية. 

(أ.پ)  «سالڤك وسالڤكو» تعوذية يورو ٢٠١٢  


