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ق��ال املدير الفني آلرس��ن��ال اإلجنليزي، الفرنسي 
أرس��ن فينغر، اجلمعة، إن »رحيل جنمه التشيلي 
أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، الذي لم 
يتأكد بعد، »أقل وطأة« من رحيل الهولندي روبن فان 

بيرسي نحو نفس النادي في صيف 2012«.
ويضع آرسنال ومانشستر يونايتد حاليا التفاصيل 
األخيرة على الصفقة التبادلية التي سينتقل سانشيز 
مبوجبها ل�«الشياطن احلمر«، على أن يحط صانع 

األلعاب األرميني هنريك مختاريان في »املدفعجية«.
وك���ان سانشيز ان��ت��ق��ل إل���ى آرس��ن��ال ف��ي صيف 
2014 قادما من برشلونة اإلسباني مقابل 35 مليون 

إسترليني.
وي���رى فينغر أن��ه ال ي��وج��د وج��ه شبه كبير بن 

رحيل فان بيرسي وسانشيز حيث قال: »تعاقدنا مع 
فان بيرسي حينما كان يلعب في الفريق االحتياطي 
لفينورد، وكلفنا نحو 3 مالين إسترليني وطورناه 
بصورة كبيرة، أكثر شيء معقد هو رحيل الالعبن بعد 

وصولهم إلى مستوى مرتفع«.
وأكمل امل��درب الفرنسي: »كانت جماهيرنا تعرف 
أن سانشيز لن يكمل تعاقده، كون الصفقة ال تتعلق 
بانتقال من طرف واحد يجعلها أقل وطأة، خسرنا أحد 

الالعبن، هذا حقيقي، لكن سنفوز بالعب آخر«.
ويسعى آرسنال، الذي باع األربعاء املاضي، جناحه 
ثيو والكوت إلى إيفرتون بنحو 20 مليون إسترليني، 
لتعزيز هجومه، رمبا عبر ضم الغابوني بيير إميريك 

أوباميانغ من بروسيا دورمتوند األملاني.

يأمل برشلونة املتصدر في مواصلة مشواره الرائع 
بالدوري االسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على ريال 
بيتيس اليوم االحد في املرحلة العشرين، فيما يبحث ريال 
مدريد حامل اللقب عن وقف النزيف وحماية مركزه الرابع.

ويحلق برشلونة بعد حتقيقه 16 فوزا من 19 مباراة، 
وه��و الوحيد من دون خسارة حتى االن، بيد ان��ه تلقى 
خسارته االولى منذ 29 مباراة، بسقوطه على أرض جاره 

اسبانيول صفر1- االربعاء في ذهاب ربع نهائي الكأس.
ويفتقد برشلونة، الوحيد الذي لم يخسر في الدوريات 
اخلمسة الكبرى، مجددا جناحه الفرنسي عثمان دميبيلي 
بعد تعرضه الصابة جديدة ستبعده من 3 إلى 4 اسابيع 

عن النادي الكاتالوني.
ويعول برشلونة بشكل كبير على ميسي متصدر ترتيب 
الهدافن )17( واملهاجم االوروغوياني لويس سواريز 

وصيفه مع 13 هدفا.
في املقابل، فاز بيتيس ثالث مرات في مبارياته األربع 
األخيرة في ال��دوري، بيد انه فاز مرة واح��دة على ارضه 
في اخ��ر خمس مباريات. ول��م يخسر برشلونة في آخر 
13 مباراة ضد بيتيس في الدوري )فاز 10 وتعادل 3(، 
وميكنه معادلة افضل سلسلة مبواجهته )14 بن 1943 

و1964(.
ولم يكن مشوار وصيفه اتلتيكو مدريد الذي يبتعد عنه 

بفارق 9 نقاط، افضل، اذ خسر على ارضه امام اشبيلية 1-
2، مهدرا تقدمه بهدف مهاجمه العائد دييغو كوستا.

ريال مدريد حتت املجهر
وتتجه األنظار مرة جديدة إلى ريال مدريد حامل اللقب 
وبطل أوروب��ا، ال��ذي يعيش ازم��ة لفشله بالفوز في آخر 
3 مباريات، وابتعاده 19 نقطة عن غرميه التاريخي 
برشلونة، ولو انه ميلك مباراة مؤجلة أمام ليغانيس منذ 

احرازه كأس العالم لالندية في ديسمبر املاضي.
وبعد مواجهة ليغانيس اخلميس في الكأس، يستقبل 

فريق امل��درب الفرنسي زي��ن الدين زي���دان، ديبورتيفو 
الكورونيا الثامن عشر والذي لم يفز في آخر 4 مباريات، 
في ظل االنتقادات املوجهة ملدربه وجنمه االول البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي كثرت الشائعات حول عودته 

الى مانشستر يونايتد االنكليزي.
واكتفى رونالدو، افضل العب في العالم خمس مرات، 
وال���ذي سيبلغ الثالثة والثالثن ف��ي 5 فبراير املقبل، 
بتسجيل اربعة اه��داف في الليغا هذا املوسم، في أسوأ 
رصيد ل��ه منذ ديسمبر 2005 عندما ك��ان ف��ي صفوف 

يونايتد.
وأكد زيدان االربعاء انه ال يتخيل ريال من دون رونالدو 

»ال أرى ريال من دون كريستيانو«، معتبرا انه »في ناديه 
وكل الشغوفن يتمنون بقاءه«.

ويتعن على ريال الدفاع عن مركزه الرابع املؤهل الى 
دوري ابطال اوروب���ا، اذ يبتعد بفارق نقطة يتيمة عن 

فياريال الذي يستقبل ليفانتي السادس عشر.
وجنح ريال في الفوز على ديبورتيفو 13 مرة في آخر 
14 مواجهة، فيما فاز ديبورتيفو مرة واحدة في آخر 32 

زيارة الى ملعب سانتياغو برنابيو.
وف��ي باقي املباريات، يلعب اليوم أيضا االفيس مع 
ليغانيس، وريال سوسييداد مغ سلتا فيغو، واإلثنن ايبار 

مع ملقا.

جانب من تدريبات ريال مدريد

سانشيز يقترب من الرحيل عن صفوف املدفعجية

فينغر: رحيل فان بيرسي أصعب 
من أليكسيس سانشيز

برشلونة يسعى ملواصلة الزحف .. وريال مدريد لوقف نزيف النقاط في »الليغا«

الكوريتان معًا في افتتاح 
األوملبياد الشتوية

أعلنت اللجنة األوملبية الدولية بأن كوريا الشمالية ستشارك 
في األوملبياد الشتوية الذي تستضيفه جارتها اجلنوبية الشهر 
املقبل، ب�22 رياضياً في ثالثة ألعاب، وأن اجلارتن ستمشيان 
معاً في حفل االفتتاح. وكشف رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
األملاني توماس باخ عن املوافقة على مشاركة الكوريتن في فريق 
نسائي موحد في لعبة الهوكي على اجلليد، معتبراً من لوزان بعد 
اجتماع مع مسؤولن رياضين وسياسين من الكوريتن بأن 

»اليوم يشكل محطة رئيسية من رحلة طويلة«. 
وسبق أن أعلنت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية يونهاب بأن 
الكوريتن اتفقتا على أن يسير وفداهما جنباً إلى جنب في افتتاح 
أوملبياد بيونغ تشانغ املقرر بن 9 و25  فبراير، كما اتفقتا على 
املشاركة أيًضا في فريق موحد في الهوكي للسيدات. ومت اتخاذ 
هذه القرارات بعد اجتماع ضم مسؤولن عن البلدين خالل ورشة 
عمل في قرية بامنوجنوم احلدودية حيث مت توقيع وقف اطالق 
النار بن الدولتن وهي منطقة منزوعة السالح في شبه اجلزيرة 
الكورية. ومن املتوقع أن يقوم وفد من كوريا الشمالية بزيارة 
املنشآت األوملبية األسبوع املقبل في مدينة بيونغ تشانغ املضيفة 

حيث ستقام األلعاب على بعد 80 كلم من احلدود بن الكوريتن.

مرسيليا يصعد لوصافة  الدوري 
الفرنسي بفوزه على كاين

صعد مرسيليا للمركز الثاني ف��ي دوري ال��درج��ة األول��ى 
الفرنسي لكرة القدم بعدما استفاد من هدفي دمييتري باييه 

وفلوريان توفان ليفوز -2صفر على كاين يوم اجلمعة.
وسجل باييه وت��وف��ان ثنائية ف��ي ال��ش��وط الثاني ليحقق 
مرسيليا فوزه الرابع على التوالي رافعا رصيده إلى 47 نقطة من 
22 مباراة بفارق تسع نقاط خلف املتصدر باريس سان جيرمان 
الذي يحل ضيفا على أوملبيك ليون صاحب املركز الثالث يوم 
األحد. وعانى الفريق الزائر خالل شوط أول باهت لكنه زاد من 
سرعته بعد االستراحة ليقتنص الفوز الذي جمد رصيد كاين 
عند 27 نقطة باملركز العاشر. وافتتح باييه التسجيل من عالمة 
اجلزاء في الدقيقة 55 ثم سدد توفان كرة رائعة من خارج منطقة 

اجلزاء ليضاعف التقدم في الدقيقة 74. 

 تعادل بروسيا دورمت��ون��د صاحب 
امل��رك��ز الثالث 1-1 م��ع مضيفه هيرتا 
برلن في دوري الدرجة األول��ى االملاني 
لكرة القدم يوم اجلمعة في ثاني مباراة 
على التوالي يغيب عنها كبير هدافي 

الفريق بيير إميريك أوبامياجن.
واس��ت��ب��ع��د ال��ن��ادي م��ه��اج��م منتخب 
اجلابون، الذي سجل 13 هدفا في الدوري 
هذا املوسم، من مباراة تعادل فيها سلبيا 
م��ع فولفسبورج ف��ي اجل��ول��ة املاضية 

بعدما غاب عن جتمع قبل املباراة بيوم.
وأملح بيتر شتوجر مدرب دورمتوند 
يوم اخلميس أن الالعب البالغ من العمر 
28 عاما قد يعود للتشكيلة لكن املهاجم 
غاب على نحو مفاجئ وقال مسؤولون 

في النادي إن الالعب فقد تركيزه.
وربطت تقارير أوبامياجن، هداف 
ال����دوري امل��وس��م امل��اض��ي، باحتمال 
االنتقال إلى أرسنال في يناير كانون 

الثاني اجلاري.
وكان غيابه مؤثرا مرة أخرى حيث لم 
يصنع دورمتوند الكثير من الفرص خالل 
الشوط االول قبل أن يضع داف��ي زيلكه 
هيرتا برلن في املقدمة بعد ث��وان على 

بداية الشوط الثاني.
وأدرك دورمت��ون��د ال��ت��ع��ادل بعدما 
استفاد من خطأ دفاعي ليضع شينجي 

كاجاوا الكرة في الشباك في الدقيقة 71.
وكاد الفريق الزائر أن يخطف الفوز في 
الدقائق األخيرة لكن سانشو سدد بعيدا 

بينما سدد الكسندر ايزاك في العارضة.
وميلك دورمت��ون��د 30 نقطة ويتأخر 
عن بايرن ميونيخ املتصدر برصيد 44 
نقطة قبل ان يستضيف فيردر برمين 

يوم االحد.
ويحل رازان ب��ال ش��ب��ورت اليبزيج 
صاحب املركز الثاني برصيد 31 نقطة 

ضيفا على فرايبورج يوم السبت. 

دورمتوند يتعثر على أرض هيرتا برلني في »البوندسليغا« وأوبامياجن يغيب مجددا

شينجي كاجاوا يسجل هدف التعادل لبروسيا دورمتوند

ذك���رت ت��ق��اري��ر صحفية، أن ن���ادي ري���ال مدريد 
اإلسباني، بدأ التحرك لضم املصري محمد صالح، جنم 
ليفربول اإلجنليزي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
وقالت صحيفة »ذا صن«، إن رئيس ريال مدريد، 
فلورنتينو بيريز، التقى وكيل أعمال محمد صالح، من 
أجل بحث إمكانية ضم جنم ليفربول، إلى البرنابيو، 

في الصيف القادم.
وأوض��ح��ت اجل��ري��دة البريطانية، أن بيريز على 
استعداد لفتح خزائن الفريق امللكي، لضم النجم 

املصري صالح.
وزعمت الصحيفة أن رئيس النادي امللكي التقى 
وكيل أعمال الالعب، رامي عباس عيسى، حيث يأمل 
ريال مدريد بتعزيز صفوفه مبحمد صالح، وذلك بعد 
األداء املخيب ال��ذي يقدمه الفريق حاليا في ال��دوري 

اإلسباني.
وبحسب نفس املصدر، سيعرض النادي امللكي 62 
مليون جنيه إسترليني، لضم النجم املصري. يشار 
إلى أن محمد صالح، يحتل املرتبة الثانية في صدارة 

هدافي الدوري اإلجنليزي املمتاز برصيد 18 هدفا.

محمد صالح

ريال مدريد يفتح خزائنه القتناص 
الفرعون املصري
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ناٍد إسباني يهدي 
2018 قميصه ملواليد 

ن��اد اسباني يتوصل لطريقة مبتكرة جعلته 
حديث الساعة على مواقع التواصل االجتماعي.

وق����رر ن����ادي دي��ب��ورت��ي��ف��و ك��اس��ت��ي��ون 
االس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم )املنتمي للدرجة 
ال��ث��ال��ث��ة( اه����داء قميص ال��ف��ري��ق جلميع 
االطفال حديثي الوالدة من أبناء املشجعن 
املنخرطن في النادي وال��ذي يطلق عليهم 

ب�«السوسيوس«.
وذكر النادي في حسابه على تويتر اجلمعة انه 
من أجل احلصول على القميص اخلاص بالرضع 
يتعن على اآلباء التوجه الى مقر النادي حاملن 
معهم بطاقة انخراطهم في النادي وشهادة ميالد 

مولودهم اجلديد.
ومن احملتمل أن تشهد مدرجات ملعب كاستيون 
دي الباالنا االحد خالل مباراة الفريق مع ضيفه 
باتيرنا في املرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة 
ال��دوري حضور بعض الرضع بقميص »بايبي 

.»Baby-Orellut“ »اوريلوت


