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 باتيستا يتمنى أن تلعب

األرجنتين مثل برشلونة 

المبرت: روح النفاق سادت
 في اتحاد الكرة الفرنسي

االتحاد اإلنجليزي يحقق
في شغب مشجعي برمنغهام

 أعرب املدير الفني للمنتخب األرجنتيني لكرة القدم سيرخيو باتيستا عن 
رغبته في أن يحاكي الفريق طريقة لعب نادي برش��لونة االسباني الذي يتألق 
بني صفوفه جنم الفريق ليونيل ميسي. وقال املدرب في تصريحات صحافية 
مبط��ار إيزي��زا الدولي في بوينس آي��رس التي عاد إليها بع��د جولة أوروبية 
»برش��لونة أثبت في ف��وزه الكبير على ريال مدريد كي��ف يلعب كرة القدم. 
من الصعب اس��تخدام كلمة الكمال، لكنني أعتقد أنه لعب كذلك. دائما ما قلت 
إنه مثال يحت��ذى به، ملا يقدمه وكيفية نقل العبيه للكرة، وأنا أمتنى أن يلعب 
منتخبي بهذه الطريقة«. وحضر باتيس��تا انتصار برشلونة على ريال مدريد 
5-0، وقال إنه خرج من ملعب »كامب نو« معقل النادي الكتالوني وهو »ممتليء 
بكرة القدم«. بع��د ذلك حتدث عن خططه ملنتخب التانغو، بعد تأكيد بقائه في 
منصبه كمدير فني للفريق مطلع نوفمبر املاضي. وقال باتيس��تا »سأستدعي 
الالعبني دوما مانحا األولوية للجانب الفني على البدني، ألنني هكذا س��أمتكن 
من العمل دائما على إكس��اب الفريق ذلك األس��لوب. أمتنى لو فعلنا، إننا على 

الطريق واألمور متضي معنا على نحو جيد«.

أكد مدير االحتاد الفرنسي لكرة القدم جاك المبرت أنه قدم استقالته 
من منصبه الذي يشغله منذ عام 2005 بعد أن سادت روح النفاق على 
روح الوالء واالخالص واحلق داخل االحتاد. ونقلت صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية عن المبرت قوله أمام آخر اجتماع للمجلس الفيدرالي لالحتاد 
»اس��تقلت على أمل أن يعلم اجلميع أن االحتاد الفرنس��ي لكرة القدم 
يستحق أفضل من ذلك. وأضاف المبرت »لقد فشلت في غرس الصرامة 
األخالقية واملهنية في هذا البيت )االحتاد( والتي أدعو اليها منذ خمس 
س��نوات«. وترى »ليكيب« أن األمور قد اتضحت قليال اآلن حيث يعلم 

اجلميع أكثر حول األسباب احلقيقية التي دفعت المبرت لالستقالة.

أكد االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم أنه سيجري حتقيقا في أحداث العنف 
التي أثارتها اجلماهير عقب مباراة فريقي برمنغهام مع أستون فيال والتي 
أقيمت في دور الثمانية لبطولة كأس أندية الدوري اإلجنليزي احملترفة )كأس 
كارلينغ(. وألقى مشجعو برمنغهام املقذوفات النارية وأوقدوا املشاعل بعد 
فوز فريقهم 2-1 وتوجيهها نحو مش��جعى استون فيال. وذكر االحتاد في 
بيان له »ندين هذه األعمال متاما وكذلك ندين جميع من تورطوا في إثارة 
الفوضى«. وقال أليكس ماكليش املدير الفني لفريق برمنغهام إن هذه األعمال 
كانت مش��هدا قبيحا. وأضاف »ال يبدو األمر جيدا عندما تراهم يركضون 
كذلك هذا يقودنا إلى العصور املظلمة أشعر بخيبة أمل. املشجعون يتعني 

عليهم عدم النزول ألرض امللعب هذا يفسد فوزنا«.

)أ.ف.پ( العب مارسيليا األرجنتيني لوتشو غونزاليز يتحسر بعد إضاعته فرصة محققة للتسجيل

)أ.ف.پ( العب وسط يوڤنتوس محمد سيسوكو محاصرا بني العب بوزنان غرزيغورز وسالومير بيسزكو

بوزنان يحطم أحالم يوڤنتوس ويخرجه من »يوروبا ليغ«
تأهل���ت أندي���ة مانشس���تر 
سيتي االجنليزي وليخ بوزنان 
الپولندي وباير ليڤركوزن األملاني 
وسبورتينغ لشبونة البرتغالي 
الى الدور الثاني ملسابقة الدوري 
االوروبي )يوروب���ا ليغ( عقب 
اجلولة اخلامس���ة قبل االخيرة 
ملنافس���ات املجموعات 1 و2 و3 
والتي شهدت خروج يوڤنتوس 

االيطالي خالي الوفاض.
املتأهلة  وارتفع عدد األندية 
ال���ى الدور الثاني ال���ى 12 ناديا 
بعد باتي بوريسوف البيالروسي 
)املجموعة اخلامس���ة( وسسكا 
الروس���ي )السادسة(  موسكو 
ومواطنه زينيت سان بطرسبورغ 
)السابعة( وشتوتغارت االملاني 
ويونغ بويز السويسري )الثامنة( 
وايندهوڤن الهولندي وميتاليست 
خاركيف البيالروسي )التاسعة( 
البرتغال���ي )الثانية  وبورت���و 

عشرة(.
ويتأهل الى الدور الثاني أول 
وثان���ي كل من املج���موع���ات 
ال� 12، وتنضم إليها 8 فرق حتتل 
املركز الثالث في مجموعاتها في 
دوري أبطال اوروبا بانتهاء الدور 

االول.
وحجز مانشس���تر س���يتي 
بطاقته عن جدارة في املجموعة 
االولى بفوزه الكبير على ضيفه 
سالزبورغ النمسوي ب� 3 أهداف 
نظيفة تناوب على تس���جيلها 
االيطالي ماري���و بالوتيلي )18 

و65( وادم جونسون )78(.
وعزز مانشستر سيتي موقعه 
في الصدارة برصيد 10 نقاط مقابل 
نقطتني لسالزبورغ صاحب املركز 

األخير.
وفجر ليح بوزنان مفاجأة من 
العيار الثقيل باخراجه يوڤنتوس 
الوفاض بتعادل���ه مع��ه  خالي 

.1 � 1
وكان ليخ بوزنان في طريقه 
ال���ى الفوز على فريق الس���يدة 
العجوز بهدف لالتفي ارتيومس 

رودنيفس سجله منذ الدقيقة 12، 
بيد ان فيتشنزو ياكوينتا أنقذ ماء 
وجه الضيوف وجنبهم اخلسارة 
بادراك التع���ادل في الدقيقة 84 
اثر متريرة من الصربي ميلوش 

كراسيتش.
ول���م يك���ن اله���دف كافي���ا 
ليوڤنتوس الذي كان بحاجة الى 
الف���وز لالبقاء على حظوظه في 
التأهل،  وحلق بالتالي مبواطنه 
س���مبدوريا ال���ذي ودع ايض���ا 
بحسارته امام ضيفه ايندهوفن 
1 � 2. ورفع ليج بوزنان رصيده 
الى 8 نقاط في املركز الثاني بفارق 
امام يوڤنتوس وضمن  3 نقاط 

باير ليڤركوزن تأهله والصدارة 
بف���وزه الثم���ني عل���ى مضيفه 
روزنبورغ النروجي بهدف وحيد 
سجله سيدني سام في الدقيقة 
35. ورفع باير ليڤركوزن رصيده 
الى 11 نقطة بفارق 4 نقاط امام 
اريس سالونيكي اليوناني الذي 
خطا خط���وة كبيرة نحو الدور 
الثاني بفوزه الثمني على اتلتيكو 

مدريد االسباني 3 � 2.
وسجل االس���باني سيرخيو 
كوكي )2 و51 م���ن ركلة جزاء( 
ونيكوس الزاريديس )81( اهداف 
اريس سالونيكي، واالوروغوياني 
دييغو فورالن )11( واالرجنتيني 

بالتالي املركز الثاني بغض النظر 
عن نتيج���ة مباراته في اجلولة 
امام سالزبورغ  الثالثة االخيرة 
النه يتف���وق عل���ى يوڤنتوس 
املباش���رة بتعادله  باملواجهات 
معه 3 � 3 في تورينو، و1 � 1 في 

بوزنان.
وهو التع���ادل اخلامس على 
التوالي ليوڤنتوس وعجز بالتالي 
عن حتقيق اي ف���وز في الدور 

االول.
وتبقى مباراته مع مانشستر 
س���يتي ف���ي اجلول���ة االخيرة 

هامشية.
وفي املجموعة الثانية، ضمن 

س���يرخيو اغويرو )16( هدفي 
اتلتيكو مدريد.

ورف���ع اري���س س���الونيكي 
رصي���ده ال���ى 7 نق���اط بفارق 
املواجهات املباشرة امام اتلتيكو 
مدريد )فاز عليه 1 � 0 ذهابا في 

سالونيكي(.
وبات الفريق اليوناني بحاجة 
الى الفوز على ضيفه روزنبورغ 
صاحب املركز االخير في اجلولة 
االخير ليلحق بباير ليڤركوزن 
الى الدور الثاني بغض النظر عن 
نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد امام 

مضيفه باير ليڤركوزن.
وفي املجموعة الثالثة، حقق 

سبورتينغ لشبونة االهم بفوزه 
على ليل الفرنسي بهدف وحيد 
سجله البرازيلي اندرسون بولغا 
ف���ي الدقيقة 28، وخطف التأهل 
والصدارة. ورفع س���بورتينغ 
لش���بونة رصيده الى 12 نقطة 
مقابل 5 نقاط لليل الذي تراجع 
الى املرك���ز الثالث وبات مطالبا 
من اجل التأهل بالفوز في اجلولة 
االخيرة عل���ى ضيفه الغانتواز 
البلجيكي الذي انتزع منه املركز 
الثاني بفوزه على ليفسكي صوفيا 
البلغاري بهدف وحيد س���جله 
البرازيلي فرنان���دو واالس في 

الدقيقة 77.

تأهل مانشستر سيتي وباير ليڤركوزن وسبورتينغ لشبونة إلى الدور الثاني

إنتر ميالن لمواصلة الصحوة على حساب التسيو
س���تكون مواجهة التس���يو 
الثان���ي مع ضيف���ه انتر ميالن 
حامل اللقب الي���وم في واجهة 
مباريات املرحلة اخلامسة عشرة 

من الدوري االيطالي.
امللع���ب االوملبي في  وعلى 
العاصمة روما، يبحث انتر ميالن 
عن العودة الى دائرة املنافس���ة 
بقوة عبر بوابة مضيفه التسيو 
الذي يسعى بدوره للعودة الى 
التي غابت  س���كة االنتصارات 
عنه في املرحلتني األخيرتني من 
اجل البقاء قريبا من ميالن كونه 
يتخلف عن الفريق اللومباردي 
بفارق ثالث نق���اط بعد ان كان 
صاحب الصدارة قبل ان يتخلى 
ف���ي املرحل���ة احلادية  عنه���ا 

عشرة.
ويأمل انتر مواصلة الصحوة 
التي حققها في املرحلة السابقة 
عندما تنف���س الصعداء بفوزه 
الكبير عل���ى ضيفه بارما 2-5 
بفض���ل ثالثي���ة الصربي ديان 

ستانكوفيتش.
أما بالنس���بة لالتسيو الذي 
فش���ل في املرحلة السابقة في 
اس���تغالل تعث���ر مي���الن امام 
سمبدوريا )1-1( ليقلص الفارق 
الى نقطة واحدة واكتفى بدوره 
بالتعادل مع ضيفه كاتانيا )1-

1(، فيبحث عن اخلروج بالنقاط 
الثالث من اجل وضع ميالن حتت 
الضغط النه سيتمكن حينها من 
اللحاق به الى الصدارة، وفي كأس 
ايطاليا بات باري آخر املتأهلني 
الى الدور ثمن النهائي بفوزه على 
ضيفه ليفورنو من الدرجة الثانية 

4-1 في ختام دور ال� 16.
وسجل لويجي رانا )25 من 
ركلة جزاء( واندريا ماسييلو )51( 
واالرجنتيني اميانويل بينيتو 
ريفاس )56( وماركو داليساندرو 
)74( اهداف باري، وفيديريكو 
دوانيسي )90( هدف ليفورنو.

وحل���ق ب���اري بفيورنتينا 
وكييڤو والتس���يو واودينيزي 

وجنوى وكاتانيا وبولونيا.
ويلتقي باري في الدور ثمن 

النهائي مع ميالن.

ألمانيا

املرحل���ة  الي���وم  تفتت���ح 
اخلامس���ة عش���رة من الدوري 
األملاني بلقاء س���انت باولي مع 

كايزرسالوترن.

فرنسا

أفلت مرسيليا من اخلسارة 
امام ضيفه رين وخرج متعادال 
0-0 على ملعب فيلودروم في 

مرس����يليا في مب����اراة مؤجلة 
من املرحلة احلادية عشرة من 

الدوري الفرنسي.
وفي مباراة ثانية مؤجلة من 
املرحلة الثالثة عش����رة تعادل 
اتيان  ڤالنس����يان مع س����انت 

.1-1

كأس الرابطة اإلنجليزية

أوقعت قرعة مسابقة كأس 

رابط����ة األندي����ة االجنليزي����ة 
احملترفة ارس����نال في مواجهة 
ايبسويتش تاون في الدور نصف 
النهائي في حني يلتقي برمنغهام 
مع وست هام في ثاني مباراتي 

دور األربعة.
ويتوقع ان تكون املواجهة 
سهلة للمدفعجية نظرا للفارق 
الكبير في املستوى بني الطرفني، 
اذ يعاني ايبسويتش حاليا في 

دوري الدرجة األولى )خسر آخر 
املركز 17(،  4 مباريات ويحتل 
في حني ينافس ارس����نال على 

صدارة الدوري.
ويحل ارس����نال ذهابا على 
ايبسويتش في 10 يناير املقبل، 
قبل ان يس����تقبله على ملعب 

اإلمارات إيابا في 22 منه.
وقال االيرلن����دي روي كني 
ايبس����ويتش: »انه����ا  م����درب 
القرعة األصعب التي ميكن أن 
نواجهها، لكن األمر سيكون رائعا 

لالعبني«.
وكان ارسنال فاز على ويغان 
2-0 في ربع النهائي، ووست هام 
على مان يونايتد حامل اللقب في 
املوسمني األخيرين 4-0، في حني 
تغلب برمنغهام على استون ڤيال 
2-1، وايبسويتش على وست 

بروميتش ألبيون 0-1.

مرسيليا يتعادل مع رين وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة الخامسة عشرة(
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االنتصار الثاني للقادسية وكاظمة في »السلة«
يحيى حميدان

حقق القادسية وكاظمة فوزهما الرابع على 
التوالي في دوري كرة السلة، بعد فوز األول على 
التضامن 83-71، والثاني على الشباب 72-106 
ضمن مباريات اجلولة التاسعة للدور التمهيدي 

للدوري التي أقيمت اول من أمس.
ورفع كل من األصفر والبرتقالي رصيده الى 
8 نقاط وهو نفس رصيد التضامن، فيما حصل 

الشباب على نقطته ال� 6 من 5 مباريات.
 في مواجهة القادس���ية والتضامن، حسم 
األصفر املباراة ملصلحته بعد تفوقه في جميع 
األشواط )22-18(، )45-34(، )59-52( و)83-
71(، وجاءت أفضلية األصفر بعد تألق عبداهلل 
الصراف الذي سجل 28 نقطة، وأضاف األميركي 
جويل بوكس 16 نقطة، وأحرز فهاد السبيعي 

12 نقطة، وعبدالعزيز احلميدي 11 نقطة.
وعلى اجلانب اآلخ���ر، كان نواف الظفيري 
األبرز بتسجيله 23 نقطة، فيما سجل املغربي 
منير عاشق 14 نقطة، وأحرز فهد الظفيري 11 

نقطة.
قاد املباراة طاقم حتكيمي مكون من عبدالرزاق 

سليمان وعابر العابر ومحمد عبداملنعم.

وفي مباراة أخرى، فاز الكويت على الساحل 
79-70 ليرفع األبيض رصيده الى 4 نقاط بفوزه 
الثاني على التوالي، فيما بات للساحل 6 نقاط 

من 4 مباريات.
وأثب��ت الكوي��ت عل��و كعب��ه ف��ي املب��اراة 
مبكرا، ومتك��ن م��ن ف��رض س���يطرته بشكل 
مطل�����ق ليأخذ األفضلية ف���ي النتيجة خالل 
أرباع املباراة )13-20(، )27-39(، )46-64(، 

و)70-79(.
أدار املب���اراة احلكام س���الم الهزاع ومحمد 

العميري وحافظ احللبي.
وتغلب النصر على الساملية 85-69، وأصبح 

للعنابي 8 نقاط وللسماوي 6 نقاط.

القادسية يواجه النصر

وتقام اليوم 3 مباريات مؤجلة من جوالت 
س���ابقة، فيلتقي الكويت مع الشباب في ال� 5 
مساء في صالة يوسف الشاهني بنادي كاظمة، 
ثم يلعب في نفس الصالة الساملية مع اجلهراء 
في ال�7، وفي أبرز املباريات يواجه القادس���ية 

فريق النصر في صالة نادي الكويت.

مبارك الخالدي
وقع احملترف االنغولي اندريه ماكينغا رسميا 
الى اجلهراء نظير 50 ألف دوالر مس���اء امس 

االول.
وكانت االدارة اجلهراوية قد قطعت شوطا 
طوي���ال للتفاوض مع الالعب في س���رية تامة 
الى ان مت االتفاق بني الطرفني على جميع بنود 
التعاقد الذي أصبح معه ماكينغا رس���ميا في 

صفوف اجلهراء.
ويعتبر قائد منتخب أنغوال السابق ماكينغا 
)35 عاما( قد مثل نادي الكويت ل� 5 مواس���م 
قبل ان ينهي األبيض االتفاق معه نهاية املوسم 

الفائت، وميتاز الالعب الذي يشغل مركز االرتكاز 
بصفات القائد داخل امللعب اضافة الى تسديداته 

القوية.
وأعرب ماكينغا عن س���عادته بالعودة الى 
الكويت عبر بوابة اجلهراء، وقال انني اتطلع 
لتحقيق طم���وح االدارة اجلهراوية وجماهير 
النادي ومن خالل خبرتي اعرف ان محبي الفريق 
يتعاطفون معه بشدة واجلهراء من الفرق القليلة 
بعد العربي والقادس���ية والكويت التي تتمتع 
بقاع���دة جماهيرية عريضة وكل ما امتناه هو 
املساهمة في انتشال الفريق من النتائج السلبية 

التي رافقته حتى اآلن.

يغ����ادر البالد بع����د غد االحد 
القالف  مدرب سلة الشباب خالد 
الى العاصمة املاليزية كواالملبور 
للمش����اركة ف����ي دورة املدرب����ني 
اآلس����يويني التي ينظمها االحتاد 
الق����اري للعبة خالل الفترة من 7 
الى 9 اجلاري، مبشاركة مجموعة 
من املدربني على مس����توى القارة 

الصفراء.
ولذلك، أجلت جلنة املسابقات 
وشؤون الالعبني مباراتي الشباب 
أمام العربي بعد غد وأمام اجلهراء 
األربعاء املقب����ل، إلتاحة الفرصة 

للقالف للمشاركة في الدورة.

فوز سهل للكويت على الساحل في الجولة التاسعة للدوري

القالف يشارك
في دورة مدربي آسيا

الجهراء يتعاقد مع ماكينغا

يصل في اخلامس����ة والنصف 
مساء اليوم من العاصمة االردنية 
عم����ان املنتخب الوطن����ي للكيك 
بوكسينغ بعد أن شارك في بطولة 
االندية العربية باسم نادي الشباب، 
وحقق 3 ذهبيات و4 فضيات و5 
برونزيات، وج����اء ترتيبه العام 
للبطولة في املركز الثاني، فيما جاء 
ترتيبه األول على أسلوب السيمي 

والثالث على أسلوب الفل.

أعلن نادي ريال مدريد ثاني 
الدوري االسباني ان مهاجمه الدولي 
االرجنتين���ي غونزالو هيغواين 
يعاني من إصاب���ة في ظهره قد 
الى اخلض���وع لعملية  تضطره 
جراحية لعالجها وبالتالي احتمال 
غيابه عن املالعب ملدة ش���هرين. 
وقد غادر هيغواين الى االرجنتني 
لعمل فحوصات اخرى واستشارة 

عدد من االطباء هناك.
وذكرت وسائ ل اعالم اسبانية 
ان نادي ريال يفكر في ضم املهاجم 
البوسني ادين دزيكو العب نادي 
فولفسبورغ االملاني ليكون بديال 
لهيوغني. واكدت صحيفتا »آس« 
و»م���اركا« الصادرت���ان ان ريال 
مدريد يفك���ر جديا ف���ي التقدم 
بطل���ب لضم الالعب البوس���ني 
خالل سوق االنتقاالت الشتوية 
في يناي���ر املقبل. كما أش���ارت 
»آس وماركا« ال���ى اهتمام ريال 
مدريد بالعب مانشس���تر سيتي 
اديبايور  االجنليزي اميانوي���ل 
وروميل���و لوكاكو من اندرخلت 
البلجيكي ونيلسون فالديز من 

هيركوليس االسباني.

12 ميدالية للكيك 
بوكسينغ باألردن

دزيكو وأديبايور مطلوبان 
في ريال مدريد

)سعود سالم(األنغولي أندريه ماكينغا مع اجلهازين الفني واالداري للجهراء 


