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 مشاغبون روس يرمون أفراد الشرطة 
بالحجارة والثلوج                                  (أ.پ) 

 ذكرت مجلة سويسرية متخصصة في أخبار املشاهير أن جنمة التنس 
السابقة مارتينا هينغيز تزوجت من صديقها الفارس الفرنسي تيبول اوتني 
جنم قفز احلواجز. وذكرت مجلة «شفايتسر إيلوشتريرته» السويسرية 
أن الالعبة السويســــرية الســــابقة (٣٠ عاما) التي أحكمت قبضتها على 
عالم التنس في سنوات مراهقتها أواخر التسعينيات تزوجت من الفارس 
الفرنسي تيبول أوتني (٢٤ عاما) يوم اجلمعة املاضي، مشيرة إلى أن أفراد 

األسرتني املقربني فقط هم من حضروا حفل الزواج املدنى بباريس. 

 هينغيز تتزوج من فارس فرنسي 
 انتزع زالتان ابراهيموڤيتش 
أغلب عبارات اإلشادة بسبب تألق 
ميالن هذا املوســـم لكن املدرب 
اليغري  الهادئ ماســـيميليانو 
أظهر مجددا تفوقه على الصعيد 
اخلططي في املباراة التي انتهت 
بفوز فريقه ٣ ـ ٠ على مضيفه 

بولونيافي دوري الدرجة األولى 
القدم ويستحق  االيطالي لكرة 

إشادة مماثلة.
ابراهيموڤيتش «اذا    وقـــال 
استمر اجلميع في األداء بشكل 
جيد فسننجح بالتأكيد ونسعى 

للفوز بكل بطولة ممكنة». 

 إبراهيموڤيتش «ساحر» ميالن

 عالمية  متفرقات  

توج اســـتوديانتيس بلقب الدوري   
االرجنتيني بعد فوزه على ارسنال الثالث 

٢-٠، ضمن املرحلة التاسعة عشرة.
حقق سان أنطونيو سبيرز فوزه العشرين    
هذا املوسم في املباراة االلف التي يخوضها 
ــلة  ــه تيم دنكان ضمن دوري كرة الس جنم
ــه على ضيفه  ــي للمحترفني، بتغلب االميرك
ــل باليزرز ٩٥-٧٨، وفي باقي  بورتالند تراي
ــفنتي سيكسرز  املباريات، فاز فيالدلفيا س
على نيو اورليانز هورنتس ٨٨-٧٠، واوكالهوما 
ــرز ١٠٦-٧٧،  ــى كليفالند كافاليي ــيتي عل س
واورالندو ماجيك على لوس اجنيليس كليبرز 

.٩٤-٨٥
انسحب العب التنس األسترالي الصاعد    
برنارد توميتش من املنافسات التأهيلية 
للحصول على بطاقة دعوة «وايلد كارد» 
للمشـــاركة في بطولة أستراليا املفتوحة 
وذلك قبل يـــوم واحد مـــن انطالق هذه 

املنافسات بسبب املرض.
ــرز ليغا دي كيتو، حامل لقب بطولة  أح   
«ريكوبا سودأميركانا» (كأس السوبر القاري)، 

لقبه العاشر في بطولة دوري اإلكوادور.
حقق ديبورتيفو تاتشيرا لقب مرحلة    
ذهاب الـــدوري الفنزويلي «أبرتورا» بعد 

تعادله سلبيا مع ديبورتيفو بيتاري.

أحرز سان مارتني لقب الدوري البيروفي،    
بعد فوزه على ضيفه ليون وانوكو في املباراة 

احلاسمة للقب ١-٢.
أعلن املدير العام مللف ترشيح مدينة    
أنيسي الفرنســـية لتنظيم دورة األلعاب 
إدغار غروسبيرون،  الشتوية عام ٢٠١٨، 

استقالته من منصبه.
أفرج عن الطبيب املثير للجدل إيوفيميو    
فوينتس إلى جانب خمسة متهمني آخرين في 
العملية التي تعرف باسم «غالغو»، رغم أنهم 
قد وجهت لهم جميعا جرمية اإلضرار بالصحة 
ــبكة  ــتباه في ضلوعهم في ش ــة لالش العام
ــلطات  ــا أعلنته الس ــا مل ــطات، وفق للمنش

األسبانية.
قرر احلارس األساسي لكولن األملاني،    
الدولي الكولومبي فريد موندراغون، الرحيل 
كي يختتم مسيرته في الواليات املتحدة، 
بعـــد أن حتـــول من أحـــد املفضلني لدى 
اجلماهير إلى واحد من أكثر الالعبني تعرضا 

لالنتقادات في الشهور األخيرة.
رحب ستيفانو دومينيكالي رئيس فريق    
فيراري بالغاء احلظر على أوامر الفريق في 
بطولة العالم لسباقات فورموال واحد للسيارات 
ــد القدمية بانها «نفاق المعنى  واصفا القواع

له». 

  رونالدو وزيدان يحاربان 
الفقر في اليونان 

 تيڤيز: لم أعد أتحمل مانشستر سيتي

 تتجه أنظار املاليني من عشاق الساحرة 
املستديرة اليوم صوب ستاد كارايساكي 
مبدينة بيريـــوس اليونانية معقل فريق 
أوملبياكوس ملتابعة املواجهة املرتقبة بني 
جنوم الفن واملهارة لصالح أعمال اخلير. 
يلتقي أسطورة كرة القدم الفرنسي زين 
الدين زيدان بصحبـــة كوكبة من زمالئه 
وأصدقائه مع «الظاهرة» رونالدو جنم كرة 
القدم البرازيلي غدا في النســـخة الثامنة 
ملباراة ضد الفقر تقام ســـنويا بني فريقي 
أصدقاء زيدان وأصدقاء رونالدو ويخصص 
دخلها لصالح األعمال اخليرية. وحتظى 
مباراة هذا العام بتأييد ودعم كبيرين من 

جهات عديدة رياضية وغير رياضية.
  وأبـــدى االحتاد األوروبـــي لكرة القدم 
(يويفا) دعمه للمباراة التي متثل منصة 
جيـــدة ومحطة جديدة فـــي برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي. 

 اكد مهاجم املنتخب االرجنتيني 
كارلوس تيڤيز انـــه يريد ترك 
مانشستر ســـيتي بسبب سوء 
عالقاته مع بعض املسؤولني في 

النادي االجنليزي.
  وقال تيڤيز (٢٦ عاما) في بيان 
«اؤكد ان قدمـــت طلبا بالرحيل 
الى الرئيس. عالقاتي مع بعض 
املسؤولني واالشخاص في النادي 
ســـاءت جدا لدرجة لم يعد في 

االمكان اصالحها».
  وقال تيڤيز في بيانه «يجب ان 
اركز في تفكيري االن النها حلظة 
هامة جدا في مســـيرتي، مبديا 

اسفى «ملا آلت اليه االمور».
  من جهته بدأ مانشستر سيتي 
التالية بعدما  يفكر في خطوته 
أصـــر تيڤيز على قـــراره بترك 
النادي. وأعرب سيتي عن أسفه 
جتـــاه تصرفات تيڤيـــز معلنا 
أنه رفض طلـــب انتقال الالعب 
األرجنتينـــي فـــور تلقيه.وقال 
النادي اإلجنليزي: «إنه تشتيت 
مؤسف وغير مرحب به في الوقت 
الراهن، وســـيعمل النادي على 
التركيز على مبارياته  مواصلة 
املقبلة بهذا املوسم الواعد للغاية 

بالنسبة لنا». 

 النجم الفرنسي زين الدين زيدان يستعرض «حافيا» بالكرة (أ.پ) 

 االرجنتيني كارلوس تيڤيز محتضنا ابنته وولده  (أ.ف) 

 ماغاث: نحن األفضل

 تيري: كان يجب 
  علينا الفوز

 أوكسير يتعاقد مع غوك 

 بالتيني متمسك برفض 
االستعانة بالڤيديو 

 قال مدرب شالكه فيليكس 
ماغاث بعد الفوز على ماينتس 
١-٠ «اننـــا بال شـــك الفريق 
األفضل، وكان ينبغي أن نسجل 
هدفا آخر شعرت بأننا سيطرنا 
على مجريـــات اللعب لفترات 

أطول خالل املباراة». 

 أبدى جـــون تيـــري قائد 
تشلسي خيبة أمله في اإلخفاق 
بالفوز على توتنهام ولكنه في 
الوقت نفسه أكد عودة الفريق 
إلى مستواه املعهود وأبدى أمله 
في حتقيق نتائج إيجابية أمام 
أرسنال ومان يونايتد، وقال 
تيري عقب املباراة «كان يجب 
علينـــا الفوز باملبـــاراة، بدت 
األمـــور تعود إلـــى طبيعتها 
بطريقـــة اللعب التي قدمناها 
في الشوط الثاني». وأضاف: 
«أمامنا مباراتان كبيرتان (أمام 
مان يونايتد وأرسنال) وتبدو 
األمور إيجابية. وإذا جنحنا في 
ذلك خالل الكريسماس (فترة 
االحتفال بأعياد امليالد املجيد) 

فستتاح أمامنا الفرصة». 

 تعاقد أوكسير الفرنسي مع 
املهاجم الدولي الكوري اجلنوبي 
جونــــغ جوـ  غوك لتدعيم خط 
املقدمة بحســــب مــــا ذكر وكيل 
الالعــــب لوكالــــة «يونهــــاب» 

الكورية.
  ويخضــــع جونغ (٢٦ عاما) 
العب إف سي ســــيول لفحص 
طبي قبل االنضمام الى صفوف 
الدور  الذي خرج من  أوكسير، 
االول لدوري أبطال أوروبا، في 
فترة االنتقاالت الشتوية مطلع 

الشهر املقبل.
املباراة    وســــجل جونغ في 
االخيرة لفريقه في الدوري احمللي 
حيث توج بطال للمرة االولى منذ 
١٠ أعوام، كما انه هز الشباك ١٢ 

مرة في الدوري هذا املوسم.

 متســــك ميشــــال بالتيني 
رئيس االحتاد األوروبي لكرة 
القدم (يويفا) مبوقفه الرافض 
لالستعانة بالڤيديو في تصحيح 
أخطاء احلــــكام رغم الضغوط 
العديــــدة التي متارس من أجل 
االستعانة بالتكنولوجيا احلديثة 
في حتكيم مباريات كرة القدم.

  وصرح بالتيني لقناة «تي 
الفرنسية اخلاصة بأنه   «١ اف 
يؤيد بشدة تعميم جتربة زيادة 
طاقم حتكيم املباريات إلى ٥ أفراد 
بدال من ٣ أفــــراد حاليا بوضع 
مساعدين للحكم بجانب املرميني 
للتأكد مــــن تخطي الكرة خلط 
املرمى من عدمه. يشار إلى أن 
األصــــوات املطالبــــة بضرورة 
االستعانة بالڤيديو لتصحيح 
أخطاء احلكام تعالت بقوة بعد 
مباراة اجنلترا وأملانيا مبونديال 
جنوب أفريقيا ٢٠١٠ بعد أن أخطأ 
احلكم ومساعده في عدم احتساب 
هدف صحيح إلجنلترا رغم أن 
الڤيديو أثبت أن الكرة تخطت 
بالكامل خط املرمى مما ساهم 

في فوز أملانيا. 

 مدڤيديڤ يتوعد بمعاقبة مثيري الشغب في ساحة الكرملين
 توعد الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ 
مبعاقبة قوميــــني متطرفني انضموا الى 
مشجعي كرة القدم في جتمع أمام الكرملني 
شابته أعمال شغب. وكتب مدڤيديڤ على 
صفحته اخلاصة على موقع تويتر رسالة 
كل شيء حتت السيطرة سواء في موسكو 
او في البالد. واضاف «سنتعامل مع جميع 
من أخرجوا األمور عن مسارها، جميعهم. 

ذلك أمر مؤكد».
  وكان عدد من مشجعي كرة القدم الروس 
وقوميني متطرفني اشتبكوا مع الشرطة 
في الساحة الرئيسية املواجهة للكرملني 
في جتمع جرت الدعوة له احتجاجا على 
تعامل الشرطة مع حتقيق في مقتل أحد 
مشجعي فريق «سبارتاك موسكو» لكرة 
القدم. إال ان التجمع غير املرخص سرعان 

ما حتول الى شــــغب هتف خالله شبان 
مقنعون يرتدون سترات سوداء بشعارات 
عنصرية ورشقوا الشرطة بكتل من الثلج 
وزجاجات. وأدت االشــــتباكات الى نقل 
١٣ شــــخصا على املستشفى، حسب احد 
املسؤولني، في حادث كشف عن العالقة 
الوثيقة بني متطرفني روس ومشــــجعي 

كرة القدم.
  ويأتي هذا احلادث كذلك ليحرج روسيا 
عقب فوزها باســــتضافة مباريات كأس 
العالــــم لكرة القدم لعــــام ٢٠١٨. وجاءت 
هــــذه األحداث على خلفيــــة مقتل ايغور 
سفيريدوف احد مشجعي فريق «سبارتاك 
موسكو» بإطالق الرصاص على رأسه في 
الرابع من ديسمبر خالل شجار مع أشخاص 
من شمال القوقاز الروسي الذي تسكنه 

غالبية من املســــلمني. وطبقا ملعلومات 
اإلعالم فقد أطلقت الشــــرطة سراح ٤ من 
٥ مشتبه بهم بعد ساعات من اعتقالهم. 
وعرض التلفزيون الرسمي صورا للرجل 
اخلامس وهو يعترف بارتكابه اجلرمية، إال 
انه قال انه تصرف دفاعا عن النفس. غير 
ان التوتر اليزال شديدا في موسكو حيث 
قتل شخص من وسط آسيا طعنا بالسكني 
عندما هاجمته عصابة مؤلفة من أكثر من 
١٥ شابا. وصرح مسؤول في الشرطة لم 
يكشف عن هويته لوكالة انترفاكس لألنباء 
بان «مجموعة من الشباب مؤلفة من أكثر 
من ١٥ شــــخصا من بينهم امرأة، هاجموا 
فجأة احد املارة تدل مالمحه على انه من 

وسط آسيا، دون سبب واضح».
  بعد فوزها مؤخرا بشــــرف استضافة 

كأس العالم لكرة القــــدم عام ٢٠١٨، بات 
على روسيا أن جتد خالل األعوام املقبلة 

حال ملشكلة املشجعني املتعصبني.
  ولم يأت وداع سبارتاك موسكو لدوري 
أبطال أوروبا بالصورة املرجوة، بعد أن 
ألقت اجلماهير املشاغبة مشاعل على أرض 
امللعــــب قبل بداية اللقــــاء الذي أقيم في 
سلوڤاكيا أمام زيلينا وتوقف ٢٢ دقيقة. 
وســــبق أن وقعت في املاضي مواجهات 
عنيفة بني مشــــجعني وعمال قادمني من 
القوقاز أو من آسيا الوسطى. وكثيرا ما 
تظهر الفتات في الواليات املختلفة حتمل 
عبارات مثل «روسيا للروس»، وفي أبريل 
عام ٢٠٠٩، قام بعض املشجعني املتعصبني 
«بتهنئة» هتلر على الفتة عمالقة في عيد 

ميالده. 

ب المشجعين مشكلة تحتاج إلى حل قبل مونديال ٢٠١٨  تعصُّ

  مورينيو منزعج من سوء معاملة رونالدو.. و غوارديوال: شعرت بالخوف من الغرور 
 أعرب مدرب ريال مدريـــد البرتغالي جوزيه مورينيو 
عن سعادته بالفوز على سرقسطة مبديا أسفه للبطاقتني 
الصفراوين اللتني حصل عليهما كل من تشـــابي ألونسو 

ومارسيلو ليغيبا عن أمام إشبيلية.
  وقـــال مورينيو «إننا في حلظة ال ميكننا فيها االختيار 
بني بدائل عديدة.علينا أن نخوض املباراتني املتبقيتني (هذا 
العـــام) بالالعبني الذين لدينـــا، وأن نأمل في عودة جميع 
الغائبني»، كما أبدى املدرب البرتغالي استنكاره ملا اعتبره 
معاملة سيئة ملواطنه كريستيانو رونالدو من جانب احلكم 

واملنافسني وجماهيرهم.

  من جهته، أكد جوسيب غوارديوال املدير الفني لبرشلونة 
االسباني لكرة القدم أنه كان يشعر باخلوف على العبيه من 
تســـرب الغرور إليهم بعد تغلبهم على منافسهم التقليدي 
العنيد ريال مدريد بخماسية نظيفة في مباراة الكالسيكو 
قبل أســـبوعني ولكنه اآلن أصبح معجبا بشـــدة بقدراتهم 

وإصرارهم على استمرار العطاء.
  وأشار غوارديوال في تصريحاته بعد فوز فريقه ٥-٠ على 
سوســـيداد «كنت أخشى على العبي برشلونة من اإلشادة 
مبستواهم بعد الكالســـيكو ولكن هؤالء الالعبني يلقوننا 

درسا وينبغي أن نعي جيدا ما يبذلونه من جهد». 

 مهاجم يوڤنتوس الصربي ميلوش كراسيتش يسجل  في زاوية صعبة الهدف القاتل في مرمى التسيو  (أ.پ) 

 قاد الصربي ميلوش كراسيتش يوڤنتوس 
الى الفوز في اللحظة االخيرة من عمر اللقاء 
بتسجيله الهدف الثاني «القاتل» بطريقة 
وال اورع بعد فاصل مراوغ صعب التقليد 
وقد يكون احد أروع االهداف في البطولة 
على مدى سنوات (٩٤) في املرحلة السادسة 

عشرة من الدوري االيطالي.
  وتقدم يوڤنتوس فـــي وقت مبكر اثر 
ركنية نفذها البرتو اكويالني وتابعها املدافع 
الدولي العمالق جورجو كيلليني برأسه 

في الشباك (٢).
  ولـــم يتأخر رد التســـيو عـــن طريق 
االرجنتينـــي مـــاورو زاراتي بتســـديدة 
ميينية من داخل املنطقة (١٤)، صام بعضها 
الالعبون حتى الدقيقة الرابعة من الوقت 

بدل الضائع.
  وحقق روما فـــوزا صعبا على ضيفه 
باري ١-٠ ســـجله البرازيلي جوان (٣٠). 
واسقط بريشيا اجلريح ضيفه سمبدوريا 
١-٠. وفاز كالياري على ضيفه كاتانيا ٣-٠. 

وتغلب ليتشي على كييڤو ٣-٢.
  الى ذلك يلتقي في الدور ١٦ للكأس  بارما 
وفيورنتينا في الساعة الـ ١١ مساء اليوم 

بتوقيت الكويت.

  إسبانيا

  فاز برشـــلونة املتصدر وحامل اللقب 
على ضيفه ريال سوسييداد ٥-٠، وريال 
مدريد الثاني ووصيف البطل على مضيفه 
سرقســـطة صاحب املركز االخير ٣-١ في 
ختام املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري 
االسباني لكرة القدم.في املباراة االولى على 
ملعب نوكامب لـــم ميهل صاحب االرض 
ضيفه كثيرا الفتتاح التسجيل عبر داڤيد 

ڤيا (٩). واضاف لبرشلونة الهدف الثاني 
اندريس انييســـتا (٣٢). واضاف ميسي 
الهدف الثالث (٤٧). ثم سجل بويان كركيتش 

الهدف الرابع (٩٠).
  ورفع برشـــلونة رصيده الى ٤٠ نقطة 
وبقي متقدمـــا بفارق نقطتني على غرميه 
الذي افتتح له الدولي االملاني من اصل تركي 
مسعود اوزيل التســـجيل (١٥). واضاف 
رونالدو الهدف الثاني من ركلة حرة (٤٤) 
رافعا رصيده الى ١٧ هدفا في صدارة ترتيب 
الهدافني. وعزز االرجنتيني انخل دي ماريا 

بالهدف الثالث (٤٧).
  وارتكب املدافع الدولي البرتغالي املخضرم 
ريكاردو كارفاليو خطأ في املنطقة احملرمة 
ضد االرجنتيني نيكوالس برتولو فاحتسبت 

ركلة جزاء انبرى لها غافي (٥٤).
  وحقق اتلتيك بلباو فوزا متأخرا على 
ضيفه اســـبانيول ٢-١. وفاز هيركوليس 
اليكانتي علـــى ضيفه ملقة ٤-١. وتعادل 
ســـبورتينغ خيخون مع ضيفه ليڤانتي 
١-١. وخسر مايوركا امام راسينغ سانتاندر 

 .٠-١

  إنجلترا 

  فشل تشلسي حامل اللقب في احتالل 
الصدارة بعد ان تعادل مع مضيفه توتنهام 
١-١ في ختام املرحلة السابعة عشرة من 

الدوري االجنليزي.
  علـــى ملعبه وايت هـــارت الين، تقدم 
توتنهام بهدف مبكر جاء بإمضاء الروسي 
رومان بافليوتشنكو بعدما وضعه جيرماين 
ديفو في مواجهة احلارس التشيكي بيتر 
تشيك، بينما وقف املدافعان جون تيري 
والنيجيري جون ميـــكل اوبي متفرجني 

.(١٥)
  وانقذ العاجي ديدييه دروغبا تشلسي 
من اخلسارة بتسجيله هدف التعادل من 
مجهود فردي بعدما هرب من املدافع مايكا 
داوسون وواجه احلارس البرازيلي غوميش 

ووضع الكرة في شباكه (٧٠).
  وفوت دروغبا فرصة الفوز على فريق 
العاصمة باهداره ركلة جزاء تســـبب بها 
البرازيلي  ايقـــاف  غوميش عندما حاول 
راميريش، لكنه جنح في التصدي لها (٩١) 
حارما تشلسي من اعتالء الصدارة وابقاه 
رابعا برصيد ٣١ نقطة بفارق االهداف خلف 
مان يونايتد من جهته، بقي توتنهام خامسا 

وله ٢٧ نقطة.
  وفاز بولتون على ضيفه بالكبيرن ٢-١. 
وحقق ولڤرهامبتـــون االهم بفوزه على 
ضيفه برمنغهام بهدف وحيد حمل توقيع 

ستيفن هينت (٤٥).

  ألمانيا

  اســـتعاد فرايبورغ املركز اخلامس اثر 
فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
االخير ٣-٠ في ختام املرحلة السادســـة 
عشرة من الدوري االملاني. وحقق شالكه 
وصيـــف البطل فوزه الثاني على التوالي 

على حساب مضيفه ماينتس ١-٠.

  فرنسا

  دخل ليون مجددا دائرة املنافسة على 
اللقب اثر فوزه على ضيفه تولوز ٢-٠ في 
ختام املرحلة السابعة عشرة من الدوري 
الفرنسي. وخسر موناكو امام ضيفه سانت 
اتيان ٠-٢، وتعادل بوردو بطل املوسم قبل 

املاضي مع ضيفه رين ٠-٠. 

 كراسيتش
  «قتل» التسيو 

 برشلونة يستعرض وريال مدريد يتخطى سرقسطة.. ودروغبا يضيع الفوز على توتنهام


