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»التانغو« في صدارة التصنيف

احتجاز جنم هيوسنت بسبب مسدس

لم يشهد التصنيف العاملي اجلديد الصادر 
عن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« اي تغيير 
لدى سباعي الصدارة فبقيت االرجنتني اولى 

امام بلجيكا وأملانيا وكولومبيا والبرازيل.
وكانت تش���يلي، بطلة اميركا اجلنوبية، 
الوحيدة التي تقدمت لدى الكبار، فأصبحت 
ثامنة على حساب اجنلترا التي تراجعت الى 
املركز العاشر. وهذا افضل مركز لتشيلي منذ 
تغيير آلية الترتيب واحتس���اب النقاط عام 

.2006
واحتل منتخبا النمسا )13( والكونغو )42( 

افضل ترتيب لهما منذ عام 1993.
وحصل���ت اوروبا عل���ى 30 ممثال في بني 
اخلمسني االوائل، وافريقيا واميركا اجلنوبية 

8، وكونكاكاف 3 واسيا 1 واوقيانيا 1.

احتجزت السلطات في تكساس دوايت هاورد 
جنم هيوس���ن روكتس في الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة السلة، بعد محاولته ركوب 
طائرة ومعه مسدسه في حقيبة يد، بحسب 

ما ذكرت الشرطة.
وقال كيس س���ميث املتحدث باسم شرطة 
هيوسن ان املسدس اكتشف يوم اجلمعة من 
قبل مسؤولي ادارة امن النقل في مطار جورج 

بوش انتركونتيننتال.
واس���تجوب هاورد الذي احتجز مسدسه 
من قبل سلطات املطار قبل ان يتم السماح له 

ومت احتساب 15 مباراة من الفئة »أ« وجميعها 
مباريات ودية في أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي )مباراة واحدة(، آسيا )10(، أفريقيا 

)2(، أوقيانيا )2(.
املنتخبات العشرة األولى:
 1- األرجنتني 1442 نقطة

 2- بلجيكا 1269
 3- أملانيا 1248

 4- كولومبيا 1224
 5- البرازيل 1209
 6- البرتغال 1186
 7- رومانيا 1176
 8- تشيلي 1149

 9- ويلز 1146
 10- اجنلترا 1143

بالصعود في رحلة تالية.
وقالت الش���رطة انه لن يتم اتهام هاورد 

بأي جرم.
وأصدر روكتس بيانا قال فيه انه اخذ علما 

بالقضية ويقوم بجمع املزيد من املعلومات.
ولتكساس قوانني اقل صرامة فيما يخص 

السالح من باقي الواليات األميركية.
وفي يناير 2016 ستسمح تكساس للناس 
بحمل املسدسات علنا، وبعد ستة اشهر سيسمح 
لطالب اجلامعات ما فوق 21 عاما بحمل مسدسات 

في الصفوف واملساكن اجلامعية.

االرجنتني تتصدر رغم عدم التتويج بالبطوالت

دوايت هاورد

تضارب األخبار حول دي خيا
أعرب دافيد دي خيا حارس 
مرمى مان يونايتد عن استيائه 
التي  الش���ديد من السياسة 
الن���ادي اإلجنليزي  يتبعها 
معه وإجب���اره على جتديد 
عقده مؤك���دا رغبته في عدم 

متديد العقد.
وذكرت صحيف���ة ماركا 
اإلسبانية أن خورخي مينديز 
وكيل الالعب قد أوصى دي خيا 
بالتفاوض مع إدارة اليونايتد 
ومع فان خال واملوافقة على 
جتديد العقد إال أن الالعب ال 

يوافقه الرأي.
وأبدى الالعب اشمئزازه 
واستنكاره هذا األسلوب من 
اليونايتد  جانب مس���ؤولي 
ولكن لن يتم حل األزمة في 
الوقت الراهن حيث أصبح من 
الصعب انتقال الالعب لريال 

مدريد هذا املوسم.
وس���يضطر ريال مدريد 
لالنتظار حتى الصيف القادم 
من أجل احلصول على دي خيا 
وذلك في حال استمر الالعب 
على موقف الرفض من جتديد 

العقد مع اليونايتد.
في حني اشارت العديد من 
وسائل االعالم االسبانية الى 
ان دي خيا يقترب من جتديد 
عقده مع الشياطني احلمر، بعد 
تعثر مفاوضات انضمامه إلى 

امللكي.
ووفقا لصحيف���ة )آس( 
ف���إن خورخي  االس���بانية، 
مينديز وكيل اعمال دي خيا بدأ 
محادثاته مع اليونايتد لعقد 
اتف���اق جديد ملوكله من اجل 
البقاء مبلعب )اولد ترافورد( 
لفت���رة اضافية، بعدما قارب 
عقده على االنتهاء في يونيو 

االسباني في حيرة كبيرة2016.

ڤيتل للتتويج مع فريق ثالث في جائزة إيطاليا الكبرى
فيراري: »كي أوضح األمور، 
قررنا انا والفريق استراتيجية 
الس���باق معا. ادعم الفريق 
والفري���ق يدعمن���ي، وهذا 
ما يصن���ع الفريق. لم تكن 
ابدا،  استراتيجيتنا خطرة 
وال ينبغي إلقاء اللوم على 
الفريق«. وتابع: »كنا نستحق 
الصعود على املنصة، لكن 

هذه هي السباقات«.
وألقت بيريلي باللوم على 
استراتيجية الفريق بالتوقف 
م���رة واح���دة واعتبرته���ا 

خطرة.
وڤيت���ل ه���و الوحي���د 
الذي كس���ر احتكار سائقي 
مرسيدس لالنتصارات هذا 
املوسم بعد ان فاز بسباقي 

جائزة ماليزيا واملجر.
يأم���ل  املقاب���ل،  ف���ي 
البريطاني لويس هاميلتون 
)مرسيدس( متصدر ترتيب 
بطولة العالم متابعة مشواره 
اجليد والقبض على صدارة 

الترتيب.
هاميلتون، بطل العالم في 
2008 مع ماكالرين و2014 مع 
مرسيدس، رفع رصيده هذا 
املوسم الى ستة انتصارات 
بعد ان فاز بسباقات استراليا 
والص���ني والبحرين وكندا 
وبريطاني���ا وبلجي���كا، اما 

زميله األملاني روزبرغ ففاز 
بثالثة سباقات في اسبانيا 

وموناكو والنمسا.
هاميلت���ون  وأه���دى 
وروزبرغ مرسيدس الثنائية 
الس���ابعة هذا املوس���م في 
بلجيكا، فابتع���د بصدارة 
ترتي���ب الصانعني برصيد 
426 نقطة، بفارق كبير عن 
فيراري اقرب منافسيه وله 

242 نقطة.
الذي  ووسع هاميلتون، 
حقق فوزه ال� 39 في مسيرته 
حتى اآلن، الفارق مع روزبرغ 
في ص���دارة ترتيب بطولة 
العالم الى 28 نقطة، بواقع 
227 نقطة للبريطاني و199 
لألملاني، وبق���ي ڤيتل ثالثا 
برصي���د 160 نقطة، بفارق 
بعيد عن زميله في فيراري 
الفنلندي كيمي رايكونن )82 

نقطة(.
ويعتبر س���باق مونزا 
األسرع على الرزنامة الراهنة، 
ويصع���ب على الس���ائقني 
االحتف���اظ بلقبه���م، وكان 
البريطاني داميون هيل آخر 
من حقق هذا اإلجناز ملصلحة 
وليامس ف���ي 1993 و1994، 
البرازيلي نلس���ون  وقبله 
بيكي���ه لوليامس ايضا في 

1986 و1987.

يسعى األملاني سيباستيان 
ڤيتل سائق فيراري الى ان 
يصبح األحد ثاني س���ائق 
يحرز جائزة ايطاليا الكبرى، 
املرحلة الثانية عش���رة من 
العالم لس���باقات  بطول���ة 
الفورموال واحد، مع ثالثة 
فرق مختلف���ة في املواجهة 
األخيرة هذا املوس���م على 

االراضي األوروبية.
فبع���د اس���بوعني على 
مشكلة إطارات درامية حرمته 
من الصعود على املنصة في 
جائزة بلجيكا الكبرى، يأمل 
بطل العالم اربع مرات معادلة 
اجناز البريطاني ستيرلينغ 
موس املتوج في 1956 و1057 
و1959 مع مازيراتي وفانوال 

وروب ووكر رايسينغ.
واحرز ڤيتل لقبه االول 
في عال���م الفئة األولى على 
الش���هير في مونزا  املسار 
على من تورو روسو حتت 
األمطار عام 2008 ثم مرتني 
مع ريد بول رينو في 2011 

و2013.
وبعد رحيله غاضبا من 
س���باق سبا-فرانكورشان 
االخير، اوضح ڤيتل انتقاده 
العاطف���ي لصانع االطارات 
الذي س���يخوض  بيريلي، 
األملاني سيباستيان ڤيتل واختبار جديدالسباق على ارضه على غرار 

ديوكوڤيتش 
يواصل مسلسل 

انتصاراته

األميركية سيرينا بلغت ثالث أدوار »فالشينغ ميدوز« بصعوبة

ديوكوڤيتش، املصنف اول عامليا النمس���وي 
اندرياس هايدر-ماورر بس���هولة 6-4 و1-6 

و6-2 في ساعة و32 دقيقة.
وهذه ثاني مب���اراة على التوالي ال يواجه 
فيها ديوكوڤيتش اي خطر كسر على ارساله 
طوال املباراة. ويلتقي ديوكوڤيتش في املباراة 
املقبلة مع العب اخر يحمل اسم اندرياس هو 
االيطالي اندرياس سيبي اخلامس والعشرون 
والفائز على الروسي تيموراز غاباشفيلي 6-3 
و6-3 و7-6 )7-3( و6-1. ويتفوق الصربي 
على خصمه بعش���رة انتصارات متتالية من 

دون اي هزمية.
يذك���ر ان ديوكوڤيتش بطل 2011 والباحث 
عن لقبه الكبير الثالث هذا املوسم والعاشر في 
مسيرته، كان قاب قوسني او ادنى من االبقاء على 
حلم الرباعية الكبرى هذا املوسم بعد ان توج في 
بطولة استراليا املفتوحة لكنه سقط في نهائي 
روالن غاروس امام السويسري ستانيسالس 
فافرينكا قبل ان يتوج بعدها بلقب وميبلدون 

للعام الثاني على التوالي.
وقد يتواجه ديوكوڤيتش في ربع النهائي 
مع االسباني رافايل نادال الثامن والفائز على 
االرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-7 )5-7( 

و6-3 و5-7.
وتوج نادال بلقب البطولة في مش���اركته 
االخيرة عام 2013 ويبحث عن لقبه اخلامس 
عشر في بطوالت الغراند سالم من اجل استعادة 

شيء من هيبته السابقة.
ويلتقي نادال، املصنف اول عامليا س���ابقا 
في الدور املقب���ل مع االيطالي فابيو فونييني 
الفائز على االوروغوياني بابلو كويفاس 3-6 

و6-4 و4-6.
وتأهل االسباني دافيد فيرر املصنف سابعا 
بفوزه على الصربي فيليب كراينوڤيتش 5-7 

و7-5 و6-7 )4-7(.
وكانت طريق الكرواتي مارين س���يليتش، 
مفاجأة نسخة 2014 عندما احرز اللقب، سهلة 
الى الدور الثالث بفوزه على الروسي يفغيني 

دونسكوي 6-2 و6-3 و5-7.
ويلتقي سيليتش املصنف تاسعا في الدور 
املقبل مع الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكني 
الذي حقق مفاجأة بإقصائه البلغاري غريغور 
دمييتروف الس���ابع عشر 6-3 و6-7 )2-7( 

و2-6 و4-6 و4-6.

مي���دوز وثالث���ة في 
روالن غ���اروس، في 
افضل حاالتها، وتوجت 
سيرينا بخمسة القاب 
هذا العام، لكنها واجهت 

خيبة قبل نحو اسبوعني 
املفاجئة في  بخسارتها 
نص���ف نهائ���ي دورة 
تورونتو امام السويسرية 
الشابة بليندا بنسيتش.

وتأهل���ت االميركي���ة 
ماديسون كيز املصنفة 19 بسهولة الى الدور 
الثالث الول مرة في مس���يرتها بفوزها على 
التشيكية تيريزا سميتكوفا 6-1 و6-2، وقد 
تلتقي في الدور الرابع مع س���يرينا وليامس 

التي اقصتها من بطولة استراليا املفتوحة.
وتلتقي كيز في الدور الثالث مع البولندية 
انييسكا رادفانسكا اخلامسة عشرة والفائزة 

على مواطنتها ماغدا لينيت 6-3 و2-6.
وبعد موسم واعد في 2014 ثم تراجع في 
2015، حققت الكندية اوجيني بوشار اخلامسة 
والعشرون فوزين على التوالي الول مرة منذ 
مارس املاضي على حساب السلوفينية بولونا 

هرتسوغ 6-3 و6-7 )2-7( و3-6.
ولدى الرج���ال، جت���اوز الصربي نوفاك 

االميركي���ة  عان���ت 
سيرينا وليامس املصنفة 

اول���ى عامليا لتتأه���ل الى الدور 
الثالث م���ن بطولة فالش���ينغ ميدوز 

االميركية، آخر ال���دورات االربع الكبرى لكرة 
التنس واملقامة على مالعب فالشينغ ميدوز، 
بعد فوزها الصعب على الهولندية كيكي برتنز 

7-6 )7-5( و3-6.
وتبحث االميركية البالغة من العمر 33 عاما 
عن تس���جيل اجناز تاريخي من خالل معادلة 
رقم االملانية شتيفي غراف بعدد ألقاب الغراند 
سالم وجمع األلقاب االربعة الكبرى في موسم 

واحد.
وأحرزت سيرينا 21 لقبا في البطوالت االربع 
الكبرى حت���ى االن، وهي على بعد لقب واحد 
من الرقم القياس���ي لغراف منذ البدء بعصر 
االحتراف عام 1968، اذ ان االسترالية مارغاريت 

كورت احرزت 24 لقبا.
كما ان سيرينا تريد ان تصبح رابع العبة 
ف���ي التاريخ، واول العبة منذ غراف نفس���ها 
عام 1988 حترز القاب الغراند س���الم االربعة 

في عام واحد.
وسبق لسيرينا ان احرزت االلقاب االربعة 
على التوالي لكن ف���ي عامني مختلفني )2002 
و2003(. وتب���دو االميركية التي متلك س���تة 
القاب في كل من وميبلدون وملبورن وفالشينغ 

استجواب »كرويف كرواتيا« في قضية فساد

جنم ريال مدريد لوكا

استجوب النجم الكرواتي لوكا مودريتش 
في زغرب من قبل شرطة مكافحة الكسب غير 
املشروع في إطار حتقيق مع مسؤولي نادي 
دينامو زغرب يشتبه بقيامهم بتهرب ضريبي 
وتلقي رشاوى، بحسب ما ذكرت صحف محلية 
أمس اخلميس. ومت استجواب مودريتش، العب 
وسط ريال مدريد اإلسباني، والذي يعتبر مفتاح 
هذه القضية، حول التفاصيل املالية النتقاله 
في 2009 الى توتنهام هوتسبير االجنليزي 

بحسب صحيفة يوتارنيي.
ويشكك محققو هيئة مكافحة الكسب غير 
املش���روع في ان الرئيس التنفيذي لدينامو 
زغرب زدرافكو ماميتش حصل بطريقة غير 
ش���رعية على اكثر من 6.9 ماليني يورو من 
خالل االنتقال. وذكرت الصحيفة ان مودريتش 
استجوب على غرار املدافع الدولي ديان لوفرين 

الذي يحمل ألوان ليڤربول االجنليزي.
ويتهم مكت���ب مكافحة الفس���اد الوطني 
زدرافك���و ماميتش، ش���قيقه االصغر زوران 
مدرب بطل كرواتيا، باالضافة الى مس���ؤول 
احتادي كبير ومفتش ضرائب بتقدمي وتلقي 
رش���اوى، التهرب من الضرائب وغيرها من 

اجلرائم.
وحصلت اجلرائم اجلنائية املشتبه فيها منذ 
عام 2008. وكلفت اجلرائم املزعومة دينامو 
زغرب والدولة نحو 15.5 مليون يورو ومليوني 
يورو على التوالي. واعتقل املشتبه بهم ال� 4 
في يوليو املاضي على احلدود الكرواتية بعد 
عودتهم من سلوڤينيا ثم افرج عنهم بكفالة.

ويعتبر زدرافكو ماميتش الرجل األكثر نفوذا 
ف���ي الكرة الكرواتية، وق���د رفض االتهامات 

املوجهة ضده.
وقال الرجل البال����غ 56 عاما ان 

االتهامات سياسية، متهما رئيس 
ال����وزراء زوران ميالنوفيت����ش 

بالوقوف خلفها.ويعرف ماميتش 
بش����خصية مثي����رة للجدل 

وسالطة لس����انه وتهديده 
العام  للصحافيني. وأدين 
املاضي بالتشهير واجبر 
على دفع 17 ألف يورو 
حمل����ام ميث����ل املهاجم 
البرازيلي األصل إدواردو 

دا سيلفا.


