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ميسي يحتفل بتسجيل هدف لفريقه.

ل���م يضغط برش���لونة كثي���را في
الشوط الثاني بعد ان ضمن النتيجة
ف���ي االول ،لكن���ه اض���اف اله���دف
الخامس قب���ل النهاية بثالث دقائق
عبر راكيتيتش الذي تابع برأسه كرة
من ركلة ركنية من دون اي رقابة في
الزاوية اليسرى.
وتاب���ع نج���م برش���لونة الجدي���د
البرازيل���ي كوتيني���و المب���اراة من
المدرجات بانتظار تعافيه من تمزق
في الفخذ االيمن.
وتعاقد برش���لونة مع كوتينيو من
ليفربول االنكليزي مقابل  160مليون
يورو ،لكن النجم البرازيلي لن يبدأ مع
الفريق الكاتالوني قبل أواخر الشهر
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بطولة انكلترا :ليفربول من دون كوتينيو
في مواجهة من العيار الثقيل مع سيتي

كأس اسبانيا :برشلونة واشبيلية
واسبانيول تكمل عقد ربع النهائي
مدري���د(-أ ف ب) :أكمل برش���لونة
حامل اللقب واش���بيلية واس���بانيول
،الخمي���س ،عقد ال���دور ربع النهائي
لمسابقة كأس اس���بانيا لكرة القدم
بعد فوزهم على س���لتا فيغو -5صفر
وق���ادش  1-2وليفانت���ي -2صف���ر
الخميس في اياب ثمن النهائي.
ولح���ق برش���لونة واش���بيلية
واس���بانيول بالتالي بف���رق اتلتيكو
مدري���د وفالنس���يا وري���ال مدري���د
وليغاني���س واالفيس الوصيف التي
حجزت بطاقاتها الثالثاء واالربعاء.
في المباراة االولى ،حسم برشلونة
تأهل���ه عل���ى ملعب كام���ب نو وفي
الشوط االول بتسجيله اربعة اهداف،
بعد ان كان الفريق���ان تعادال ذهابا
 1-1االسبوع الماضي.
وس���جل االرجنتين���ي ليوني���ل
ميس���ي ( 13و )15وج���وردي البا ()28
واالوروغوياني لويس س���واريز ()31
والكرواتي ايف���ان راكيتيتش ()87
االهداف الخمسة.
وافتتح برش���لونة التس���جيل في
الدقيق���ة  13اث���ر كرة م���ن البا من
الجه���ة اليس���رى تابعه���ا ميس���ي
بيس���راه من ح���دود المنطقة حاول
الح���ارس ابعادها لكنها تهادت في
الزاوية اليسرى.
واض���اف ميس���ي اله���دف الثاني
في س���يناريو مش���ابه بع���د اقل من
دقيقتين حين انطل���ق بكرة ومررها
الى البا في الجهة اليس���رى فأعادها
االخير ال���ى االرجنتيني الذي اخترق
المنطق���ة واكمله���ا ف���ي الزاوي���ة
اليمنى.
ورد ميس���ي الجميل اللبا بتمريرة
متقن���ة من منتص���ف الملعب خلف
المدافعين تابعها االخير في الزاوية
اليمنى هدفا ثالثا في الدقيقة .28
وجاء اله���دف الرابع عبر س���واريز
اث���ر خطأ اح���د المدافعين في اعادة
الك���رة الى ح���ارس مرم���اه فخطفها
االوروغويان���ي ووضعه���ا ف���ي اعلى
الزاوية اليمنى (.)31

19

(ا ب ا)

الحالي بسبب االصابة.
في المباراة الثانية ،جدد اشبيلية
االول الف���وز على ضيف���ه قادش من
الدرجة الثانية .1-2
سجل الفرنسي وسام بن يدر ()31
واالرجنتين���ي خواكي���ن كوريا ()54
هدفي اشبيلية ،والفارو غارسيا ()86
هدف قادش.
وكان اشبيلية فاز بثنائية نظيفة
ذهابا.
وف���ي الثالث���ة ،عوض اس���بانيول
خس���ارته عل���ى ارض���ه ذهاب���ا ،2-1
بفوز ثمين بثنائية نظيفة س���جلها
البرازيل���ي ليوناردو باتيس���تاو ()14
وجيرار مورينو باالغيرو (.)34

لن���دن( -أ ف ب)  :يس���تضيف ليفربول الرابع مانشس���تر س���يتي
المتص���در في مواجهة من العي���ار الثقيل غدا االح���د في المرحلة
الثالثة والعش���رين من الدوري االنكليزي لك���رة القدم ،يفتقد فيها
نجمه البرازيلي كوتينيو المنتقل الى برشلونة االسباني.
ويلتقي مانشستر يونايتد الثاني وتشلسي الثالث وحامل اللقب
ضيفيهما س���توك س���يتي ،االثنين ،وليستر س���يتي السبت ايضا،
ويخوض توتنهام الخامس اختبارا صعبا مع ضيفه ايفرتون التاسع،
في حين يحل ارسنال السادس ضيفا على بورنموث.
ويتصدر مانشس���تر سيتي الترتيب برصيد  62نقطة ،بفارق مريح
يبل���غ  15نقطة عن غريمه مانشس���تر يونايتد ،ال���ذي يتقدم بدوره
بنقطة واحدة عن تشلسي .ويأتي ليفربول رابعا وله  44نقطة ،مقابل
 41لتوتنهام و 39الرسنال.
ويخوض ليفربول مباراته االولى بعد انتقال صانع العابه كوتينيو
الى برش���لونة متصدر الدوري االسباني في صفقة كبيرة بلغت 160
مليون يورو.
لكن المدرب االلماني يورغن كلوب يملك االس���لحة الالزمة لخوض
المباري���ات الكبيرة بوج���ود الهداف الدولي المص���ري محمد صالح
والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي االخر فيرمينو.
وامتاز ليفربول بقدرته الهجومية الكبيرة هذا الموسم فسجل 50
هدفا في  22مباراة في البطولة حتى االن ،منها  17لصالح الفائز قبل
ايام بجائزة افضل العب افريقي في .2017
ويحت���ل صالح المرك���ز الثاني في ترتيب هداف���ي البطولة بفارق
هدف خلف مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين.
وغاب المهاجم المص���ري عن مباراة الفريق االخيرة في مس���ابقة
الكأس ضد ايفرتون بسبب اصابة طفيفة.
وعزز ليفربول صفوفه مع انطالق فترة االنتقاالت الشتوية بتعاقده
مع المدافع الهولندي الدولي فيرجي���ل فان دايك مقابل  75مليون
جنيه استرليني ( 84مليون يورو) من ساوثمبتون .وشارك فان دايك
في مباراة الكأس امام ايفرتون وسجل له هدف الفوز .1-2
ويأمل كلوب ايض���ا بموافقة اليبزيغ االلماني على االنتقال الفوري
لالعب الوس���ط الدولي الغيني نابي كيتا على رغم ان العقد الموقع
بينهما يدخل حيز التنفيذ في نهاية الموسم.
لكن فريق المدرب االس���باني جوس���يب غوارديوال يسير بخطوات
ثابت���ة نحو احراز اللقب ،كما انه يحارب عل���ى جميع الجبهات ،فبلغ
ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لمواجهة بازل السويس���ري ،وخطف
له مهاجم���ه االرجنتيني س���يرخيو اغوي���رو الثالثاء ه���دف الفوز
على بريس���تول س���يتي  1-2في ذهاب نصف نهائ���ي كأس الرابطة
االنكليزية ،كما بلغ الدور الرابع من مسابقة الكأس.
لك���ن غوارديوال اعتبر ان إحراز أربعة ألقاب هذا الموس���م هو طرح
"غير واقعي" ،مش���يرا الى انه يحت���اج الى أكثر من  30العبا لتحقيق
هذا الهدف غير المسبوق لفريقه.
وقال االس���باني قبل ايام "ربما يمكن طرح هذا الس���ؤال في آذار أو
نيسان اذا كنا ال زلنا في المسابقات االربع".
وبعد مش���وار رائع حقق فيه رقما قياس���يا ف���ي البطوالت الخمس
الكبرى بـ  18فوزا متتاليا في البطولة قبل ان يتعادل مع كريس���تال
باالس في نهاية العام ،بدأ س���يتي  2018بفوز س���هل على واتفورد

العبو ليفربول يحتفلون بتسجيل هدف لفريقهم في مباراة سابقة.

 1-3في المرحلة الماضية.
وينتظر مانشس���تر يونايتد وتشلس���ي خسارة
جديدة لمانشستر سيتي لتقليص الفارق واعادة
طابع المنافسة على الصدارة بعد ان ابتعد االخير
بـ  15نقطة.
وفقد يونايتد قبل اي���ام لقبه في كأس الرابطة
بخسارته امام بريستول  2-1في ربع النهائي ،لكنه
بدأ الدوري هذا الع���ام بفوز على ايفرتون -2صفر،
ويأمل مدرب���ه البرتغالي جوزي���ه مورينيو بالبناء
عل���ى هذه البداية الجي���دة لمواصلة الضغط على
س���يتي ،وهو سيخوض مباراة س���هلة مع ستوك
سيتي الثامن عشر المهدد بالهبوط.
وينشد االيطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي
االمر ذاته ضد ليس���تر س���يتي بطل الموسم قبل
الماضي والذي تحس���نت عروضه كثيرا بعد اسناد
ادارته الفنية للفرنس���ي كل���ود بويل خلفا لكريغ
شيكسبير المقال من منصبه.
وارتقى ليس���تر الى المركز الثام���ن برصيد 30
نقطة ،وكان تغلب على هادرس���فيلد -3صفر في
المرحلة الماضية ،التي تعادل فيها تشلسي ايضا
في "دربي" لندن مع ارسنال  .2-2والتقى تشلسي
مع ارس���نال مجددا في ذهاب نصف نهائي كأس
الرابطة االربعاء وانتهت النتيجة سلبية.
ومن المحتمل ان يش���رك كونتي العبي الوس���ط
داني درينكووتر والفرنس���ي نغول���و كانتي ضد
فريقهما الس���ابق للمرة االولى .وس���اهم الالعبان

(ا ف ب)

الى جانب جايمي ف���اردي والجزائري رياض محرز
باحراز ليس���تر س���يتي لقب البطولة في موس���م
 ،2016-2015وعاد كانتي وتوج مع تشلس���ي ايضا
الموسم الماضي.
وقال المدرب االيطالي المرشح لتدريب منتخب
بالده ،االحد بعد الفوز الكاسح على ستوك -5صفر
"من اس���باب وج���ود داني هنا انه ف���از باللقب مع
نغولو قبل عامين".
وكان درينكووتر اشاد بكانتي لدى انضمامه الى
تشلس���ي بقوله "لعبت مع نغولو لموسم ولم تكن
هناك فعال اي مباراة لم اس���تمتع بها باللعب الى
جانبه".
ويخوض توتنهام مباراة ال تخلو من صعوبة امام
ضيفه ايفرتون وسط حديث متكرر عن رحيل ابرز
العبيه وخاصة هاري كاين وديلي الي.
لكن رئيس النادي دانييل ليفي اكد ان النجمين
لن يتركا الفريق ال في فترة االنتقاالت الش���توية
وال حتى في نهاية الموسم.
ويح���ل ارس���نال ضيفا على بورنموث الس���ادس
عشر ساعيا الى البقاء في دائرة الصراع على احدى
البطاقات االوروبية.
وفي باق���ي المباريات ،يلتقي الس���بت واتفورد
مع س���اوثمبتون ،وكريس���تال باالس م���ع بيرنلي،
وهادرس���لفيد مع وست هام ،ووس���ت بروميتش
البي���ون م���ع برايتون ،ونيوكاس���ل مع سوانس���ي
سيتي.

دبلوماسية فينغر تزيد
الغموض بشأن مستقبل سانشيز
لندن ( -د ب أ) :أكد الفرنس����ي آرس����ين فينغر المدير
الفن����ي لفري����ق آرس����نال اإلنكليزي أنه لي����س هناك أي
خطوات ملموس����ة بش����أن احتم����االت رحي����ل المهاجم
أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد ،في ظل رغبة
األخير في ضم الالعب.
وتحوم التكهنات بشكل كبير حول مستقبل سانشيز
ف����ي ظل انتهاء عقده مع آرس����نال في حزي����ران المقبل،
وإمكانية انتقاله إلى أي فريق آخر في صفقة انتقال حر.
وارتبط اسم سانش����يز كثيرا بفريق مانشستر سيتي
ولكن ش����بكة "س����كاي" ذكرت ،الخميس ،أن مانشس����تر
يونايتد أبدى أيضا رغبة في التعاقد معه قبل غلق سوق
االنتقاالت الشتوية الحالية في  31كانون الثاني.
سانشيز.

وم����ن جانبه ،قال فينغر خالل مؤتمر صحفي عقد امس
الجمعة" :بأمانة ،ال أس����تطيع أن أقول لكم المزيد بش����أن
الوضع في الوقت الحالي".
وأض����اف" :ال يوجد ش����يء ملموس حت����ى اآلن ..وحرب
الع����روض دائم����ا ما تكون مفي����دة للنادي ال����ذي يجني
العائد".
وأكم����ل" :أعيد التأكي����د على ما قلته ف����ي العديد من
المناس����بات ..بطبيعة الحال ،يفترض به البقاء هنا حتى
نهاية الموسم ،وبعدها سنرى ما سيحدث".
وبدا سانش����يز قريبا من االنتقال إلى مانشستر سيتي
في الصيف الماضي ،ولكن ل����م يجر التوصل إلى اتفاق،
حيث لم يستقر آرسنال على بديل لالعب.

(ا ف ب)

فينغر.

(ا ف ب)

سانشيز يرفض خطة مورينيو للحاق بمدربه القديم

ميالن يضع خطة إلعادة تأهيل مدافعه "كونتي"

هذا الشتاء مقابل  25مليون جنيه إسترليني ،بينما أكدت
أخرى أن اليونايتد انضم لسباق ضم الالعب.
وسيعرض مانشستر يونايتد على آرسنال نفس المبلغ،
باإلضافة إلى إدراج صانع األلعاب هنريك مخيتريان ضمن
الصفقة.
من ناحية أخرى تبدو إدارة آرسنال غير مقتنعة بعرض
الس���يتي الحالي ،وال تريد بيع الالعب بأقل من  35مليون
جنيه إسترليني.
ويقال إن السكاي بلوز اتفقوا مع سانشيز على االنضمام
لهم براتب أسبوعي بقيمة  275ألف جنيه إسترليني.

ميالنو ( -د ب أ) :يس���ابق الظهير األيمن لفريق ميالن اإليطالي ،الزمن للحاق بالنصف
الثاني من الموسم ،بعدما تعرض إلصابة قوية أبعدته لمدة طويلة.
ووفقا لصحيفة ال جازيتا ديلو سبورت ،وبحسب المراقبين في المركز الرياضي لنادي
ميالن "ميالنيللو" ف���إن الجهاز الطبي ال ُيفضل المخاطرة بالالعب أندريا كونتي ،ولهذا
السبب تم عمل جدول خاص ألجل تأهيله.
ويهدف هذا التخطيط أن يعود الظهير الش���اب للمشاركة في التدريبات في نهاية
شهر شباط القادم.
وصاحبت كونتي الذي وصل لميالن ً
قادما من أتاالنتا ،توقعات عالية ،بعد المس���توى
المتمي���ز ال���ذي أظهره مع فريقه الس���ابق الموس���م الماضي ،لكنه لم يش���ارك إال في
مباراتين فقط هذا الموس���م في الدوري اإليطال���ي ،و 3في المراحل التمهيدية ببطولة
الدوري األوروبي.

لن���دن  -وكاالت :كش���فت تقاري���ر صحفي���ة عن موقف
أليكسيس سانش���يز جناح نادي آرس���نال اإلنكليزي من
التقارير التي تحدثت مؤخرا عن رغبة مانشستر يونايتد
في منافسة جاره مانشستر سيتي على ضمه.
وقالت صحيفة ذا صن اإلنكليزية إن رغبة سانشيز هي
االنضمام للسيتي ولم الش���مل مع بيب غوارديوال مدربه
الس���ابق في برشلونة اإلس���باني ،وهو ما يعني أنه ليست
هناك أي فرصة لنجاح محاولة اليونايتد.
وينتهي عقد التش���يلي م���ع الجانرز نهاية الموس���م
الحالي ،وكانت تقارير أشارت الى أن السيتي ينوي ضمه

مدرب دورتموند يدافع عن
أوباميانج ويتعاطف مع كولن
برلي���ن ( -د ب أ) :داف���ع بيتر س���توجر المدي���ر الفني
لفريق بوروس���يا دورتموند األلماني ،عن نجم الفريق ضد
االنتقادات التي طالته خالل الفترة األخيرة.
ويستعد أس���ود الفيس���تيفال ،لمواجهة فولفسبورج
األحد ضم���ن منافس���ات الجول���ة  18من بطول���ة الدوري
األلماني.
وقال ستوجر ،خالل المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:
"كل الالعبي���ن الذين عان���وا من آالم في المع���دة ،تدربوا
باألمس ،والثالثي ماركو رويس ،رافائيل جيريرو وشميلزر
خارج حساباتنا في المباراة".
وأض���اف" :ماريو جوتزه لم يفقد أي ش���يء من مهاراته،
رغم غيابه لفترة طويلة بس���بب اإلصابة ولكنه يقدم ً
أداء
جيد ً
جدا في التدريبات".
وتابع" :فولفسبورج فريق يلعب بشكل جيد ،وال توجد أي

خبايا حول المباراة ،علينا أن نستحوذ على الكرة ،ويجب أن
نقلل المس���افات بين الخطوط ونلعب بشكل جماعي أكبر
ونأمل أن نظهر االستفادة من المعسكر الشتوي".
وعن العب الفريق الش���اب جادون سانتشو" :هو موهوب
ً
ج���دا ،ولدي انطباع جيد عنه ،لقد ش���اهدته خالل فترتي
في كولن".
وح���ول االنتقادات لنجمه أوباميان���ج ،دافع عنه بالقول
"من حقكم أن تهتموا باألش���ياء الصغيرة ،ليس فقط في
كرة القدم ،ولكن ليس عليك���م أن تجعلوا األمور أكبر مما
هي عليه ،وإذا كانت هناك أزمة كبيرة فأنا موجود".
واختتم بالحديث عن موقف فريقه السابق كولن والذي
يحت���ل المركز األخير بجدول الترتي���ب" :تفادي الهبوط؟
أتمن���ى لهم ذلك ،قلبي وعيني يتابع���ان كولن ،وأرجو أن
يتخطوا هذه المرحلة".

شبيبة القبائل الجزائري بصدد
التعاقد مع المدرب سعدي
الجزائر ( -د ب أ) :قرر شريف مالل الرئيس الجديد لنادي
شبيبة القبائل المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة
الق���دم ،التعاقد مع ن���ور الدين س���عدي لتدريب الفريق
األول خلفا لعز الدين ايت جودي الذي استقال يوم السبت
الماضي.
وكان اللجنة المؤقتة المس���يرة للنادي برئاس���ة لخضر
ماجن قد توصلت إلى اتفاق مع المغربي بادو الزاكي الذي
كان يفترض أن يصل الجزائر غدا األحد للتعاقد الرسمي،
لكن مع رحيل ماجن عن النادي وتولي مالل الرئاس���ة ،قرر
األخير التعاقد مع س���عدي الذي س���بق له تدريب الفريق
في موسم . 1994 - 1993
وقال س���عدي في تصريحات لإلذاع���ة الجزائرية امس
الجمعة إنه يملك الخبرة والكفاءة لتدريب شبيبة القبائل،

موضحا أنه سيسعى لتغيير الوضع إلى األفضل خاصة من
خالل فرض شخصية الفريق أمام منافسيه.
وأكد سعدي أنه يستهدف قيادة الفريق للبقاء بدوري
المحترفين ،نظ���را لمركزه بجدول الدوري حاليا  ،الفتا إلى
أنه أبلغ رئيس النادي ش���ريف م�ل�ال  ،بأن الفريق بحاجة
إلى ضم مدافع محوري ومهاجم  ،قبل غلق باب االنتقاالت
الشتوية منتصف الشهر الحالي.
وكشف مالل أنه يحمل مشروعا طموحا سيجرى تنفيذه
على مراحل  ،وسيكون من شأنه وضع شبيبة القبائل على
المسار الصحيح.
ويحتل ش���بيبة القبائ���ل المركز الثاني عش���ر بالدوري
برصيد  17نقطة متساويا مع أولمبي المدية.

نجمة التزلج الحر األلمانية تسيمرمان
تغيب عن أولمبياد بيونجتشانج 2018

أوباميانج.

(ارشيف)

ميون���خ (ألمانيا) ( -د ب أ) :تأكد مس���اء الخميس غياب
نجمة التزلج الحر األلمانية ليزا تس���يمرمان عن منافسات
دورة األلع���اب األولمبي���ة الش���توية المقبلة ف���ي كوريا
الجنوبية (بيونجتشانج  ،)2018بسبب اإلصابة.
ويش���كل غياب تس���يمرمان رابع حالة غياب لرياضيين
ألمان عن المشاركة في أولمبياد بيونجتشانج  ، 2018الذي
تقام منافساته في شباط المقبل.
وتعان���ي تس���يمرمان (21عاما) م���ن تمزق ف���ي الرباط
الصليبي للركبة اليمنى كانت قد تعرضت له في ش���باط

الماضي  ،وقد رفضت الخضوع لعملية جراحية.
وأعلنت تس���يمرمان أنها لن تشارك في منافسات كأس
العالم للتزلج الحر في أمريكا الشمالية ،وهو ما يعني أنها
لن تتمكن من التأهل لمنافسات التزلج في بيونجتشانج
 ، 2018حسبما أوضح االتحاد األلماني للتزلج (دي.إس.في).
وتضم قائمة األلمان المنسحبين من بيونجتشانج 2018
بس���بب اإلصابات أيضا  ،س���يفيرين فروند محترف تزلج
الوث���ب وفيليك���س نويرويتر وش���تيفان لويتز محترفي
التزلج األلبي.

