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مباريات اليوم

كوريا الجنوبية تقترح تشكيل وفد مشارك

الدوري الإنكليزي

التوقيت

مع «الشمال» في األولمبياد الشتوية
اقرتحت كوريا اجلنوبية امل�شاركة بوفد م�شرتك
مع جارتها ال�شمالية يف حفل افتتاح دورة االلعاب
االوملبية ال�شتوية يف بيونغ ت�شانغ ،وت�شكيل فريق
موحد للم�شاركة يف مناف�سات الهوكي على اجلليد
لل�سيدات.
و�أتى ذلك خالل املحادثات التي �أجريت بني وفدين من
البلدين يف املنطقة احلدودية  ،والتي اعلنت عقبها
كوريا ال�شمالية م�شاركتها يف الأوملبياد ال�شتوي
املقرر من  9الى  25فرباير،ومل يتم الك�شف عن هذه
االقرتاحات بعد املحادثات.
ونقلت وكالة يونهاب عن نائب وزير الريا�ضة الكوري
اجلنوبي رو تاي-كانغ قوله «قدمنا اقرتاحات
عدة منها ت�شكيل فريق موحد لل�سيدات يف الهوكي

على اجلليد ،والدخول بوفد م�شرتك الى اال�ستاد
االوملبي».
و�أ�صدر الطرفان بيانا م�شرتكا عقب املحادثات �أكدا
فيه ان «اجلانب الكوري ال�شمايل �سري�سل وفدا من
اللجنة االوملبية الوطنية مع ريا�ضيني وم�شجعني
وفنانني ومراقبني وفريق ا�ستعرا�ضي للتايكواندو
و�صحافيني على ان ت�ؤمن كوريا اجلنوبية املرافق
والت�سهيالت ال�رضورية»
و�سيكون الدخول بوفد موحد الى حفل االفتتاح حدثا
بارزا بالن�سبة الى «دورة ال�سالم» التي تفتتح على
بعد نحو  80كلم من حدود الكوريتني.
و�سبق للبلدين ان �شاركا بوفد م�شرتك يف افتتاح دورة
�أوملبية ،وذلك يف الأوملبيادين ال�صيفيني يف �سيدين

تشيلسي
نيوكاسل يونايتد

 2000و�أثينا  ،2004والأوملبياد ال�شتوي يف تورينو
2006
وقاطعت كوريا ال�شمالية االلعاب االوملبية ال�صيفية
التي اقيمت يف عا�صمة جارتها عام  ،1988لكنها
ار�سلت ريا�ضييها ال��ى االل��ع��اب اال�سيوية التي
ا�ست�ضافتها انت�شون بالقرب من �سيول يف .2014
و�شارك الكوريون ال�شماليون اي�ضا يف اوملبياد 2016
ال�صيفي يف ريو دي جانريو ،وار�سلت بيونغ يانغ
وفدا من  31ريا�ضيا ناف�س يف ت�سع العاب وحل يف
املركز  34مع  7ميداليات منها ذهبيتان،وت�أهل
ريا�ضيان فقط من ال�شمال الى الألعاب االوملبية
،2018وكانت الأوملبية الدولية �أعلنت متديد مهلة
ت�سجيل الريا�ضيني ال�شماليني.

في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من البريميرليغ

توتنهام يصطدم بايفرتون واختبار
صعب لتشيلسي أمام ليستر سيتي
يلتقي ت�شيل�سي ال��ث��ال��ث وحامل
اللقب �ضيفه لي�سرت �سيتي اليوم
ويخو�ض توتنهام اخلام�س اختبارا
�صعبا مع �ضيفه ايفرتون التا�سع يف
افتتاح املرحلة الثالثة والع�رشين
من ال��دوري االنكليزي لكرة القدم
«الربميريليغ».
ويت�صدر مان�ش�سرت �سيتي الرتتيب
بر�صيد  62نقطة ،ب��ف��ارق مريح
يبلغ  15نقطة عن غرميه مان�ش�سرت
يونايتد ،الذي يتقدم بدوره بنقطة
واحدة عن ت�شيل�سي .وي�أتي ليفربول
راب��ع��ا ول��ه  44نقطة ،مقابل 41
لتوتنهام و 39الر�سنال.
وين�شد االي��ط��ايل انطونيو كونتي
م��درب ت�شيل�سي الفوز �ضد لي�سرت
�سيتي بطل املو�سم قبل املا�ضي
وال��ذي حت�سنت عرو�ضه كثريا بعد
ا�سناد ادارته الفنية للفرن�سي كلود
بويل خلفا لكريغ �شيك�سبري املقال

• جانب من لقاء سابق بني توتنهام وايفرتون

من من�صبه.وارتقى لي�سرت الى املركز
الثامن بر�صيد  30نقطة ،وكان تغلب
على هادر�سفيلد �-3صفر يف املرحلة
املا�ضية ،التي تعادل فيها ت�شيل�سي
اي�ضا يف «ديربي» لندن مع ار�سنال
 .2-2والتقى ت�شيل�سي مع ار�سنال
جمددا يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س
الرابطة وانتهت النتيجة �سلبية.
ومن املحتمل ان ي�رشك كونتي العبي
الو�سط داين درينكووتر والفرن�سي
نغولو كانتي �ضد فريقهما ال�سابق
للمرة االولى .و�ساهم الالعبان الى
جانب جاميي ف��اردي واجلزائري
ريا�ض حمرز باحراز لي�سرت �سيتي
لقب البطولة يف مو�سم ،2016-2015
وعاد كانتي وتوج مع ت�شيل�سي اي�ضا
املو�سم املا�ضي.
وق���ال امل���درب االي��ط��ايل املر�شح
لتدريب منتخب ب�لاده ،بعد الفوز
الكا�سح على �ستوك �-5صفر «من

ا�سباب وجود داين هنا انه فاز باللقب
مع نغولو قبل عامني».
وكان درينكووتر ا�شاد بكانتي لدى
ان�ضمامه الى ت�شيل�سي بقوله «لعبت
مع نغولو ملو�سم ومل تكن هناك فعال
اي مباراة مل ا�ستمتع بها باللعب الى
جانبه» .ويخو�ض توتنهام مباراة ال
تخلو من �صعوبة امام �ضيفه ايفرتون
و�سط حديث متكرر عن رحيل ابرز
العبيه وخا�صة هاري كاين وديلي
ايل،لكن رئي�س النادي دانييل ليفي
اكد ان النجمني لن يرتكا الفريق ال
يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية وال حتى
يف نهاية املو�سم.
ويف باقي املباريات ،يلتقي اليوم
اي�ضا وات��ف��ورد م��ع �ساوثمبتون،
وكري�ستال ب��اال���س م��ع برينلي،
وهادر�سلفيد مع و�ست هام ،وو�ست
بروميت�ش البيون م��ع برايتون،
ونيوكا�سل مع �سوان�سي �سيتي.

حتت الغيمة التي يحلق عليها بر�شلونة ،ال يزال
ريال مدريد بطل اوروب��ا وا�سبانيا ،يلملم جراح
هزميته القا�سية على ار�ضه يف الكال�سيكو �صفر3-
نهاية العام املا�ضي .ومل ينجح الفريق امللكي
يف مبارياته االرب���ع االخ�ي�رة �سوى
بالفوز م��رة وح��ي��دة ،ما رف��ع حدة
ال�ضغوط على مدربه الفرن�سي زين
الدين زيدان ،برغم ت�أكيده االربعاء
متديد عقده مع الفريق امللكي حتى
.2020

 6مباريات في الدوري
الفرنسي اليوم

• ليمار

ت�شهد مناف�سات اجل��ول��ة الثامنة ع�رشة لبطولة
ال��دوري االمل��اين اليوم عددا من املباريات القوية
واملثرية حيث يلعب كال من هانوفر مع ماينز يف
مواجهة متكافئة بني الفريقني فيما يلعب �ستوتغارت
مع هريتا برلني ويلعب اي�ضا برمين مع هوفنهامي
وكذلك يلعب انرتاخت فرانكفورت مع فرايبورغ ويلعب
اوغ�سبورغ مع هامبورغ ويلعب اليبزيغ مع �شالكه يف
اقوى مباريات اليوم.
وكانت اجلولة قد افتتحت ام�س حيث لعب بايرن ميونخ

امام مناف�سه باير ليفركوزن يف قمة مناف�سات اجلولة
فيما ت�ستكمل غدا باقامة مباراتني حيث يلعب كولن
امام مون�شنغالدباخ واخريا يلغب برو�سيا دورمتوند
امام فولف�سبورغ.
ويت�صدر الفريق البافاري قمة مناف�سات ال��دوري
االمل��اين فيما يالحقه من بعيد �شالكه ا�ضافة الى
دورمتوند واليبزيغ وليفركوزن ومون�شنغالدباخ حيث
يت�صارع اكرث من ناد على حجز مكان م�ؤهل للعب يف
بطولة دوري ابطال اوروبا الن�سخة املقبلة.

واتفورد
وست بروميتش
هيدرسفيلد
توتنهام
جيرونا
ريال مدريد
ايبار
ديبورتيفوالكورونا
فيردر برمين
اينتراخت
شتوتغارت
هانوفر 96
اوجسبورغ
اليبزيغ
رين
تروا
مونبلييه
نيس

ديجون

مدريد الو�صيف «بطل الدوري  10مرات» عن البقاء
يف منطقة دافئة وراء بر�شلونة.
وبعد خروجه مبكرا من دور املجموعات يف دوري
االب��ط��ال ،يبحث اتلتيكو عن حل �رسيع ل�ضعفه
الهجومي «�سجل  27هدفا يف  18مباراة» ،خ�صو�صا
بعد ا�ستعادة مهاجمه ال�سابق دييغو كو�ستا.
لكن فريق املدرب االرجنتيني دييغو �سيميوين،
الذي يحل على ايبار يف مباراة نارية ،فاز  5مرات
يف مبارياته ال�ست االخرية ،ومل يخ�رس �سوى مرة
وحيدة هذا املو�سم امام ا�سبانيول.

الفيصلي
الهالل
الريان
السد
قطر

القناة
الناقلة
بي إن
سبورت
بي إن
سبورت
بي إن
سبورت
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سبورت
بي إن
سبورت
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6.00
مسا ًء
سوانزي
6.00
أحمد عبده
سيتي
مسا ًء
عامر
6.00
بيرنلي
اخلوذيري
مسا ًء
محمد
6.00
ساوثهمبتون
فوزي
مسا ًء
6.00
جواد بده
برايتون
مسا ًء
وست هام
6.00
علي لفته
يونايتد
مسا ًء
8.30
ايفرتون
مسا ًء
الدوري االسباني
بي إن
3.00
الس باملاس
سبورت
عصرا
رؤوف
بي إن
6.15
فياريال
خليف
سبورت
مسا ًء
عصام
بي إن
8.30
اتلتيكو مدريد
الشوالي
سبورت
مسا ًء
سوار
بي إن
10.45
فالنسيا
الذهب
سبورت
مسا ًء
الدوري االملاني
بي إن
5.30
هوفنهامي
سبورت
مساء
بي إن
5.30
فرايبورغ
سبورت
مساء
بي إن
5.30
هيرتابرلني
سبورت
مساء
بي إن
5.30
ماينز
سبورت
مساء
بي إن
5.30
هامبروغ
سبورت
مساء
حسن
بي إن
8.30
شالكه
سبورت العيدروس
مساء
الدوري الفرنسي
عبدالقادر
بي إن
7.00
مارسيليا
سبورت الشنيوني
مسا ًء
بي إن
10.00
بوردو
سبورت
مسا ًء
نوفل
بي إن
10.00
موناكو
الباش
سبورت
مسا ًء
بي إن
10.00
اميان
سبورت
مسا ًء
مضر
بي إن
10.00
ليل
اليوسف
سبورت
مسا ًء
بي إن
10.00
ميتز
سبورت
مسا ًء
الدوري السعودي
ام بي سي
3.25
القادسية
سبورت
عصرا
ام بي سي
8.00
االحتاد
سبورت
مسا ًء
الدوري القطري
4.20
قناة الكأس
اخلور
مسا ًء
6.30
قناة الكأس
املرخية
مسا ًء
6.30
قناة الكأس
الدحيل
مسا ًء
ليستر سيتي

حفيظ
دراجي

الحكم هاتيغان يعترف  :قراري

الخاطئ أهل سويسرا للمونديال

ت�ستانف اليوم مناف�سات اجلولة الع�رشين من الدوري
الفرن�سي املمتاز حيث يلعب رين مع مار�سيليا كما يلعب
مونبليه مع موناكو وكذلك يلعب فريق ني�س مع امبيان وديجون
مع ميتز وتوروا مع بوردو واخريا يلعب فريق كان امام ليل.
وتختتم مناف�سات اجلولة غدا باقامة ثالث مباريات اخرية حيث
يلعب باري�س �سان جريمان املت�صدر امام نانت كما يلعب ليون
امام اجنيه واخريا يلعب فريق �سانت اتيان امام تولوز.
وت�شهد مباريات اليوم اثارة كبرية حيث تهدف العديد من الفرق الى
الفوز بهدف �ضمان التقدم يف جدول الرتتيب �سواء للحاق مبقعد يف
البطوالت االوروبية او بهدف االبتعاد عن مناطق الهبوط الى دوري
الدرجة الثانية.
ويحتل باري�س املركز االول فيما ياتي موناكو ثانيا وليون ثالثا
ومار�سيليا رابعا ونانت خام�سا وني�س يف املركز ال�ساد�س ومونبيليه يف
ال�سابع فيما يتناف�س ميتز واجنيه وليل على الهروب من الهبوط للدرجة
الثانية.

مواجهات سهلة للكبار
في الدوري األلماني

كريستال باالس

كان

الريال في اختبار صعب أمام إشبيلية
وبرغم فقدان االمل منطقيا مبقارعة بر�شلونة على
لقب الدوري ،اال ان ريال يتحتم عليه احلفاظ على
االقل على مركزه الرابع ل�ضمان الت�أهل الى دوري
االبطال يف املو�سم املقبل.
وحل�سن حظه ،ف�شل ا�شبيلية اخلام�س يف الفوز يف
مبارياته االرب��ع االخ�يرة ،ليبتعد عنه بفارق 3
نقاط ،فيما يعي�ش فياريال ،خ�صمه  ،فرتة جيدة
بعد انتكا�سة ،اذ حقق  7نقاط يف �آخر  3مباريات.
ومبوازاة ال�رصاع التاريخي بني ريال حامل اللقب
 33مرة وبر�شلونة املتوج  24مرة ،يبحث اتلتيكو

رياضة

• العبو أيرلندا أثناء اعتراضهم على هاتيغان

اعرتف احلكم الروماين اوفيديو
هاتيغان بارتكابه «خ��ط��أ» يف
نوفمرب املا�ضي يف ذهاب امللحق
االوروبي امل�ؤهل لنهائيات ك�أ�س
العامل لكرة القدم بني ايرلندا
ال�شمالية و�ضيفتها �سوي�رسا،
عندما احت�سب ركلة جزاء «غري
م�ستحقة» ل�صالح ال�ضيوف،
مكنتهم من الفوز باملباراة.
وقال احلكم يف ت�رصيح للتلفزيون
ال��روم��اين «كانت حلظة حزينة
وم���ؤمل��ة ح��ق��ا بالن�سبة �إيل.
حزينة لأنني ارتكبت هذا اخلط�أ،
وم�ؤملة لأنني الى جانب فريقي
«التحكيمي» قدمنا �أداء جيدا».
واحت�سب هاتيغان ال��ذي اختري
�أف�ضل حكم يف رومانيا يف عام
 2017من قبل االحت��اد املحلي،
رك��ل��ة ج����زاء يف ال��دق��ي��ق��ة 57
ب�سبب مل�سة ي��د غ�ير �صحيحة
ل�لاع��ب ال��و���س��ط ك���وري ايفانز
داخل املنطقة .وانربى ريكاردو

رودريغيز لركلة اجلزاء بنجاح
م�سجال ه��دف ال��ف��وز يف مباراة
ال��ذه��اب يف بلفا�ست .وت�أهلت
�سوي�رسا الى املونديال الرو�سي
بعد فوزها يف الذهاب وتعادل
املنتخبني �سلبا يف االي��اب على
�أر�ضها يف بال.
ومل يخف مدرب ايرلندا ال�شمالية
م��اي��ك��ل اون��ي��ل ا���س��ت��ي��اءه عقب
امل��ب��اراة� ،سائال «ك��ي��ف جتر�أ
احلكم على احت�ساب ركلة اجلزاء
هذه؟» كوري التف والكرة �رضبت
ظهره .اجلميع اعتقد ان احلكم
اطلق �صافرته الحت�ساب ت�سلل
ومل يكن يتوقع ان��ه �سيحت�سب
ركلة جزاء».
وب�سبب هذا اخلط�أ ،مل يتم اختيار
هاتيغان لالدوار النهائية لك�أ�س
العامل املقررة يف رو�سيا من 14
يونيو الى  15يوليو املقبلني،
علما بانه كان مر�شحا يف البداية
للتواجد بها.

مهمة سهلة للميرينغي ومثيرة للبارشا في كأس إسبانيا
�شهدت قرعة ربع نهائي ك�أ�س ملك �إ�سبانيا،
والتي �أقيمت بعد ظهر �أم�س مواجهات مثرية
لعل �أبرزها ديربي كتالونيا بني بر�شلونة
و�إ�سبانيول.
يف حني �أن ريال مدريد �أوقعته القرعة �أمام
ليغاني�س ،والذي يعد على الورق �أ�ضعف
�أ�ضالع ربع النهائي ،حيث و�صل ليغاني�س
لأول مرة يف تاريخه لهذا الدور ،وقد يرفع
من حرارة املواجهة كون النادي من �ضواحي

مدينة مدريد .املواجهات الأخرى �ستكون
�أكرث �سخونة ،حيث �سيواجه �أتلتيكو مدريد
نظريه �إ�شبيلية وهي مواجهة دائما ما �شهدت
ندية كبرية يف ال�سنوات الأخرية ،خ�صو�صا
�أن �أتلتيكو مدريد وبعد خروجه من دوري
االبطال يعول كثري ًا على حتقيق لقب الك�أ�س.
فالن�سيا املنت�شي هذا املو�سم بقيادة مدربه
مار�سيلينو تورال� ،سيكون �أمام خ�صم عنيد،
وهو و�صيف بطل الن�سخة املا�ضية �أالفي�س

والذي يعاين هذا املو�سم بعد رحيل املدرب
ماوري�سيو بيليغريني.
وجتدر الإ�شارة �أن بر�شلونة هو حامل اللقب،
حيث كان قد تغلب يف ن�سخة املو�سم املا�ضي
على ن��ادي �أالفي�س يف النهائي ال��ذي �أقيم
على ملعب «في�سينتي كالديرون»،و�ستقام
مباريات الذهاب يف  16و  17يناير احلايل،
يف حني �أن الإياب �سيلعب يف  23و  24من
نف�س ال�شهر.

