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االتحاد الصيني يتعاقد
مع ميلوتينوفيتش

كأس آسيا تحت  23سنة  -الصين
00ر:10
00ر:10
30ر:13
30ر:13

ماليزيا  -األردن
فلسطين -كوريا الشمالية
السعودية  -العراق
تايالند  -اليابان

مباريات ودية
00ر:14

ترجي وادي النيص – الترجي التونسي

الدوري اإلنكليزي
00ر:17
00ر:17
00ر:17
00ر:17
00ر:17
00ر:17
30ر:19

تشيلسي  -ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد  -سوانزي سيتي
كريستال باالس  -بيرنلي
واتفورد  -ساوثهامتون
وست بروميتش ألبيون  -برايتون
هيديرسفيلد تاون  -وست هام يونايتد
توتنهام هوتسبير  -إيفرتون

الدوري اإلسباني
00ر:14
15ر:17
30ر:19
45ر:21

جيرونا  -الس بالماس
ريال مدريد  -فياريال
إيبار -أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو الكورونا  -فالنسيا

الدوري األلماني
30ر:16
30ر:16
30ر:16
30ر:16
30ر:16
30ر:19

فيردر بريمن  -هوفنهايم
آينتراخت فرانكفورت  -فرايبورج
شتوتجارت  -هيرتا برلين
هانوفر  - 96ماينز 05
أوجسبورج  -هامبورج
اليبزيج  -شالكه 04

الس���باحة المجرية األولمبية «كاتينكا حوس���زو « (يسار) تتسلم جائزة رياضي الس���نة من العبة التنس االمريكية ومجرية االصل «مونيكا سيليش» في حفل اقيم أول من أمس في العاصمة بودابست حيث يتم التصويت على الجوائز
(ا ب ا)
											
الرياضة الوطنية السنوية من قبل الصحافيين الرياضيين المحليين .

زيـدان يـفـتـقـد بـنـزيـمـة ويـثـق
في انتفاضة كريستيانو رونالدو

الدوري الفرنسي
00ر:18
00ر:21
00ر:21
00ر:21
00ر:21
00ر:21

رين  -مارسيليا
تروا  -بوردو
مونبلييه  -موناكو
نيس  -أميان
كان  -ليل
ديجون  -ميتز

المنتخب األسباني يعسكر
في كراسنودار خالل المونديال
برشلونة (أسبانيا) ( -د ب أ)  :أعلن المنتخب األسباني لكرة القدم امس
الجمعة أنه س���يقيم معسكره في مدينة كراس���نودار الروسية  ،خالل
مشاركته في نهائيات كأس العالم  2018بروسيا.
وسيس���تخدم المنتخب األس���باني الذي يقوده المدير الفني جوليان
لوبيتيج���ي ويعد من الف���رق المرش���حة للتتويج بالموندي���ال ،مرافق
التدريب بأكاديمية كرة القدم الواقعة في جنوب مدينة كراسنودار.
وذكر المنتخب األسباني في بيان "المجمع هو واحد من بين المجمعات
األكثر حداثة في روسيا ويشمل نحو  20ملعبا تدريبيا بالعشب الطبيعي
 ،باإلضافة إلى مالعب أخرى بالعشب الصناعي والتي تستخدم للتدريب
في ظل الطقس البارد".
وأضاف البيان "المبنى الرئيسي يشمل مكان لإلقامة كما يشمل مركزا
إلعادة التأهيل وحوض سباحة ومكاتب وقاعات لالجتماعات".
وتحتضن روس���يا منافسات كأس العالم في  12استادا خالل الفترة ما
بين  14حزيران و 15تموز . 2018
ويستهل المنتخب األس���باني ،المتوج باللقب في  ، 2010مشواره في
البطولة بلقاء نظيره البرتغالي في سوتش���ي ث���م يلتقي منتخب إيران
ف���ي مدينة كازان ومنتخب المغرب في كالينينجراد  ،ضمن منافس���ات
المجموعة الثانية.

مدري���د  -وكاالت :ل���م يض���ع المدير
الفني لريال مدريد ،الفرنسي زين الدين
زيدان ،تاريخا مح���ددا لعودة مهاجمه
ومواطنه كري���م بنزيمة ،على الرغم من
أن الالعب بدأ في إج���راء تدريبات على
العش���ب منفردا ،في الوق���ت الذي أكد
في���ه أنه ي���رى البرتغالي كريس���تيانو
رونالدو في "حالة بدنية جيدة".
وفي مؤتمر صحافي عش���ية مواجهة
فياري���ال الي���وم الس���بت عل���ى ملعب
س���انتياجو برنابيو في الجولة الـ 19من
الدوري اإلسباني لكرة القدم ،قال زيدان
ع���ن بنزيمة ال���ذي عاد م���ن عطلة عيد
الميالد مصاب���ا في عضلة الفخذ األيمن
"ال يمكنن���ي أن أح���دد متى س���يعود
كريم".
وأض���اف "لقد ع���اد للتدريب���ات على
العشب ،سنتابع تطوره ،أرغب بشدة في
عودت���ه للفريق لكننا لن نتعجل ألننا ال
نرغب في المخاط���رة وأفضل أن أنتظر
كي يعود بنسبة ."%200
وع���ن كريس���تيانو ،أك���د الم���درب
الفرنس���ي أنه "في حال���ة بدنية جيدة
جدا وهذا هو األه���م" ،في الوقت الذي
أع���رب فيه عن ثقته ف���ي أن البرتغالي
"سيعود لتسجيل األهداف".

كين العب الشهر في الدوري اإلنكليزي
وغـوارديـوال الـمـدرب األفـضـل
لن���دن -وكاالت :اختي���ر المهاجم
اإلنكلي���زي ه���اري كي���ن ،نج���م
توتنه���ام ،أفض���ل الع���ب بالدوري
اإلنكلي���زي الممتاز "بريميرليج" عن
شهر كانون أول الماضي.
وس���جل كي���ن  8أه���داف خ�ل�ال
الش���هر الماض���ي (هدف���ان أم���ام
ستوك س���يتي وثالثة أمام بيرنلي
ومثلها أمام ساوثهامبتون) لينجح
في إنهاء  2017محققا رقما قياسيا
بصفته ه���داف الع���ام برصيد 56
هدف���ا ،متفوقا بهدفين على النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم
برشلونة.
وتعد هذه المرة السادس���ة التي
يحصل فيه���ا كين عل���ى الجائزة،
ليتساوى مع الرقم القياسي لالعب
السابق لليفربول ،ستيفن جيرارد.
وق���ال كين "إنه ألمر رائع ،أش���عر
بالفخ���ر الش���ديد لحصول���ي على
الجائ���زة ،وأوج���ه الش���كر لفريقي،
الش���هر الماض���ي كان رائع���ا وأنا
س���عيد بتحقيق���ي له���ذا الرق���م
القياسي لذا أشكركم".
فيما ف���از المدير الفن���ي لفريق
مانشس���تر سيتي ،اإلس���باني بيب
جواردي���وال ،بجائزة أفض���ل مدرب
لش���هر كان���ون األول ،ليصب���ح أول
مدرب في التاريخ يفوز بهذا اللقب
 4مرات متتالية.
ودفع غوارديوال فريقه إلى احتالل
المرك���ز األول في ج���دول الترتيب،
وف���از بنف���س الجائزة ف���ي أيلول
وتشرين األول وتشرين الثاني.
وعلى هذا النحو ،تجاوز غوارديوال
مدرب تشيلسي ،اإليطالي أنطونيو

مباراة ديربي لكل من برشلونة وريال مدريد
في دور لثمانية بكأس ملك أسبانيا
برش���لونة (أسبانيا) ( -د ب أ)  :أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم،
التي سحبت امس الجمعة  ،عن مباراة ديربي لكل من قطبي الكرة األسبانية برشلونة وريال مدريد.
وس����يتنافس برش����لونة  ،حامل اللقب  ،على بطاقة التأهل للمربع الذهبي مع جاره إسبانيول الذي سبق
واصطدم به في دور الستة عشر للبطولة في موسم  ، 2016 - 2015بينما يلتقي ريال مدريد فريق ليجانيس.
وأوقع���ت القرعة أتلتيكو مدري���د في مواجهة أش���بيلية  ،فيما تعتبر أصع���ب مواجهات دور
الثمانية  ،بينما سيلتقي بلنسية فريق أالفيس وصيف بطل  النسخة الماضية.
وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية في  16و 17و 18كانون الثاني بينما تقام مباريات اإلياب في
 23و 24و 25من الشهر نفسه.

أوباميانج على أبواب الدوري اإلنكليزي
برلين  -وكاالت :كش����فت تقارير صحافية ألمانية ،عن وجود اهتمام من قبل عمالق إنكليزي ،بخدمات
القناص الجابوني بيير أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند ،خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
وقالت صحيفة "بيلد" األلمانية إن نادي ليفربول مهتم بخدمات الجابوني ،موضحة أن انتقال الالعب
منطقيا ً
ً
نظرا لوجود يورجن كلوب مدربه الس����ابق في دورتمون����د على رأس اإلدارة الفنية
للري����دز يبدو
للفريق األحمر".
ويسعى ليفربول للتعاقد مع أوباميانج ،لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو
مؤخرا .وعانى أوباميانج عدة أزمات مع أس����ود الفيستيفال ً
لصفوف برش����لونة اإلسباني ً
مؤخرا ،وتلقى
انتقادات الذعة من وسائل اإلعالم في ألمانيا.
وأشار الموقع إلى أن ليفربول قد يحسم الصفقة مقابل  65مليون يورو خالل األيام القليلة المقبلة.
وش����ارك أوباميانج هذا الموسم حتى اآلن مع دورتموند في  23مباراة بمختلف المسابقات ونجح في
ً
تسجيل  21هدفا وصنع  3أخرى.

وكيل حارس روما يرد على اهتمام س��ان جيرمان
						
زيدان .

(ا ف ب)

مونديال  :2018حكم روماني يعترف
بإرتكابه خطأ لصالح سويسرا في الملحق
بوخارس���ت(-أ ف ب) :اعترف الحكم الروماني اوفيدي���و هاتيغان بارتكابه "خطأ" في
تش���رين الثاني في ذهاب الملحق االوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم
بين ايرلندا الش���مالية وضيفتها سويسرا ،عندما احتس���ب ركلة جزاء "غير مستحقة"
لصالح الضيوف ،مكنتهم من الفوز بالمباراة.
وقال الحكم في تصريح للتلفزيون الروماني "كانت لحظة حزينة ومؤلمة حقا بالنسبة
إل���ي .حزينة ألنني ارتكبت ه���ذا الخطأ ،ومؤلمة ألنني الى جان���ب فريقي (التحكيمي)
قدمنا أداء جيدا".
واحتسب هاتيغان الذي اختير أفضل حكم في رومانيا في عام  2017من قبل االتحاد
المحلي ،ركلة جزاء في الدقيقة  57بس���بب لمس���ة يد غير صحيحة لالعب الوسط كوري
ايفانز داخل المنطقة .وانبرى ريكاردو رودريغيز لركلة الجزاء بنجاح مسجال هدف الفوز
في مباراة الذهاب في بلفاست .وتأهلت سويسرا الى المونديال الروسي بعد فوزها في
الذهاب وتعادل المنتخبين سلبا في االياب على أرضها في بال.
ولم يخف مدرب ايرلندا الشمالية مايكل اونيل استياءه عقب المباراة ،سائال ""كيف
تجرأ الحكم على احتس���اب ركلة الجزاء هذه؟" كوري التف والكرة ضربت ظهره .الجميع
اعتقد ان الحكم اطلق صافرته الحتس���اب تس���لل ولم يكن يتوقع انه سيحتسب ركلة
جزاء".
وبس���بب هذا الخطأ ،لم يتم اختيار هاتيغان ل�ل�ادوار النهائية لكأس العالم المقررة
في روس���يا من  14حزي���ران الى  15تموز المقبلي���ن ،علما بانه كان مرش���حا في البداية
للتواجد بها.

رافينيا يريد االنتقال إلنتر ميالن..
وبرشلونة يماطل

					
هاري كين .

كونت���ي ،ال���ذي حص���ل عل���ى هذا
اللقب ثالث مرات متتالية الموس���م
الماض���ي ،وعل���ى س���ام أالردايس
(إيفرت���ون) وروي هودجس���ون
(كريس���تال ب���االس) ويورجن كلوب
(ليفرب���ول) وماوريس���يو بوكيتينو
(توتنهام).

(ا ف ب)

وقاد غوارديوال الفريق في الشهر
الماض���ي إلى تحقي���ق  6انتصارات
وتعادل واحد.
وينف���رد س���يتي حالي���ا بصدارة
الدوري اإلنكليزي الممتاز برصيد 62
نقطة ،ويتفوق بـ 15نقطة على أقرب
مالحقيه مانشستر يونايتد.

برش���لونة ( -د ب أ) :يجد نادي إنتر ميالن اإليطالي صعوبة في إنهاء صفقة العب الوسط
البرازيلي ،رافينيا ألكانتارا ،في ظل عدم االتفاق مع ناديه برشلونة ،حول الصيغة النهائية.
وبحس���ب شبكة "توتو ميركاتو" اإليطالية ،فإن إدارة برش���لونة تعتبر المبلغ الذي حدده
إنتر لشراء رافينيا في نهاية الموسم ،أقل من المطلوب.
وأش���ارت بعض التقارير إل���ى أن مازينيو والد ووكيل أعمال رافيني���ا ،أجرى محادثات مع
نادي برشلونة ،بش���أن اس���تعارة إنتر ميالن الالعب مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم
الحالي ،مقابل  18مليون يورو.
على الجانب اآلخر أبدى رافينيا بوضوح لوكيلي أعماله أليكس بويش ومازينيو ،موافقته
على الراتب الذي اقترحه النيراتزوري ،خالل األربع سنوات المقبلة.
وين���وي الوكيالن ترتيب لقاء جديد مع نادي برش���لونة لفه���م مطالبه المالية ،خاصة أن
الن���ادي الكتالوني لم يحدد قيمة دقيقة للمبلغ المطلوب في حال ش���راء البرازيلي نهاية
الموسم.

باري���س  -وكاالت :طلب نادي باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي ،من نظيره روما اإليطال���ي ،الحصول على
معلومات حول وضعية البرازيلي أليسون باكير حارس الذئاب ،من أجل محاولة ضمه خالل المرحلة المقبلة.
وأكدت ش���بكة "سكاي سبورت" اإليطالية أن النادي العاصمي يضع الحارس الشاب صاحب الـ25
ً
عاما ضمن مخططاته المستقبلية.
وأش���ارت إلى أن الموقف الواضح حتى اآلن من إدارة ذئاب العاصمة اإليطالية هى إبقاء أليسون
في حراسة عرين الفريق حتى نهاية الموسم الحالي على األقل.
وعزز وكيل أعمال الحارس ،زي ماريا ذلك الموقف ً
مؤخرا قائال" :أليس���ون لديه عقد يستمر حتى
ثالث سنوات ونصف ،لم يتصل بي أحد حتى اآلن ،والحارس سعيد للغاية بتواجده في روما".
وم���ن المتوقع أن يكون هناك منافس���ة للتوقيع معه في س���وق االنتق���االت الصيفية المقبلة،
ً
وخصوصا وأن يورجن كلوب مدرب ليفربول أبدى إعجابه بحارس إنترناسيونال البرازيلي السابق.

ش����نغهاي(-أ ف ب) :اعلن االتحاد
الصيني لك����رة القدم امس الجمعة
تعيي����ن مدرب����ه الس����ابق الصربي
المخض����رم ب����ورا ميلوتينوفيتش
مستش����ارا مكلفا بتطوي����ر تكوين
الالعبين الصينيين الشباب.
ووص����ف االتح����اد الصين����ي
ميلوتينوفيت����ش ب"الصدي����ق
القديم" ،مش����يرا الى انه س����يكلف
بمهمة مس����اعدة الالعبين الشباب
عل����ى ان يصبح����وا أفض����ل ف����ي
المستقبل وتطوير المستوى العام
لالعبي كرة القدم الصينية الشباب.
وكان ميلوتينوفيت����ش (73
عاما) مدربا للصين في مش����اركتها
الوحيدة في نهائيات كأس العالم
ع����ام  2002ف����ي كوري����ا الجنوبية
واليابان.
وقال الم����درب الرحال����ة ،الوحيد
الذي اشرف على تدريب  5منتخبات
مختلف����ة ف����ي الع����رس العالم����ي
(المكس����يك في  1986وكوستاريكا
ف����ي  1990والوالي����ات المتحدة في
 1994ونيجيري����ا ف����ي  1998والصين
ف����ي " :)2002الصي����ن تحتل مكانة
خاصة في قلبي".
وف����ي الس����نوات االخي����رة،
اس����تثمرت العدي����د م����ن االندية
الصيني����ة المملوكة من قبل بعض
الميليادي����رات ،بكثاف����ة م����ن أجل
ضم نجوم البط����والت االوروبية على
حس����اب التكوين المحل����ي وباتت
السلطات المحلية االن حريصة على
إعادة الت����وازن إلى الوض����ع ،وهذا
هو الس����بب في أنها فرضت رسوما
إضافية في حال����ة انتقال الالعبين
األجانب.
وعل����ى الرغم من تحس����ن طفيف
في ترتيب الصي����ن في التصنيف
العالمي الذي يص����دره فيفا ،إال أن
منتخب بالدها الذي يقوده المدرب
االيطال����ي المخض����رم مارتش����يلو
ليبي ،فش����ل مرة أخرى في التأهل
لنهائي����ات كأس العال����م المقررة
الصيف المقبل في روسيا.

لورانس رئيسًا
تنفيذيًا لتشيلسي
لن����دن -رويترز :أعلن تشيلس����ي
بط����ل دوري انكلترا الممت����از لكرة
القدم الليلة الماضية أنه عين جي
لورانس رئيس����ا تنفيذيا جديدا له
وعهد إليه باالشراف اليومي الكامل
على عملياته.
وم����ن المق����رر أن يب����دأ لورانس
مه����ام منصبه الجديد في ش����باط
المقب����ل بعد أن س����بق ل����ه العمل
مديرا لمؤسسة مابل ليف للرياضة
والترفيه وه����ي الش����ركة المالكة
لنادي تورونتو ماب����ل ليفز الكندي
المنافس ف����ي دوري هوكي الجليد
بأمريكا الشمالية.
وقال بروس باك رئيس تشيلسي
ف����ي بي����ان "س����يعمل (لوران����س)
بالتعاون مع المالك ومجلس اإلدارة
به����دف زيادة إيراداتن����ا التجارية
وتعزيز فرصن����ا الرقمية والتوصل
لطرق وأس����اليب جدي����دة من أجل
تحقيق أقصى اس����تفادة لجماهير
مشجعينا".

اينيس��تا :قدوم كوتينيو لن يدفعني الى االعتزال
برشلونة(-أ ف ب)  :أشار العب وسط
برشلونة االسباني اندريس اينيستا
الى ان قدوم العب الوس���ط البرازيلي
فيليب���ي كوتينيو بصفقة قياس���ية
الى صفوف الفري���ق الكاتالوني ،لن
يدفع���ه الى االعت���زال او الرحيل عن
المتصدر الحالي لليغا.
وقال اينيس���تا ( 33عام���ا) الذاعة
"اوندا س���يرو" االس���بانية ان الالعب
الق���ادم من ليفرب���ول االنكليزي في
صفقة قدرت ب���ـ 160مليون يورو ،لن
"يدفعني الى االعتزال او الرحيل".
وتابع الدولي الموه���وب "أنا العب
ف���ي ه���ذا الن���ادي ،وقل���ت دوما ان
االفض���ل بمقدوره���م تمثيله .وهذا
يجع���ل كوتينيو بي���ن األفضل .هو
شاب ويملك موهبة فطرية ويمكنه
النمو في برشلونة".
واردف الالع���ب ال���ذي اح���رز لقب
الدوري  8م���رات ودوري ابطال اوروبا
 4مرات مع برش���لونة "لن يأتي العب
يدفعني الى االعتزال او يخرجني من
هنا .بعمر الثالثة والثالثين المسألة
ليست كذلك".
أض���اف "كوتيني���و أتى ال���ى هنا
ليحسننا".
وأش���اد الالعب المكنى "الرس���ام"،
بقدرات الدولي البرازيلي "هو سريع
وموه���وب ،يرب���ط (اللع���ب) جي���دا،
يستخدم قدميه بشكل جيد ،يصنع

					
اينيستا (يمين) .

األهداف ويسجلها".
وعن القيمة الهائل���ة التي جعلته
ثالث أغلى العب ف���ي العالم ،اضاف
اينيس���تا "سعر الس���وق يقرر قيمة
الالعب .بعيدا ع���ن الجنون ،يجب أن
نكون سعداء انه معنا".

(ا ب ا)

ويتصر برش���لونة ترتي���ب الدوري
االس���باني بف���ارق  9نق���اط عن اقرب
مطاردي���ه اتلتيكو مدري���د ،و 16عن
غريمه ري���ال مدريد ،وهو يحل ضيفا
على سوس���ييداد االحد في المرحلة
التاسعة عشرة.

