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كوفاتش يراقب إصابة

ألكانتارا بقلق

• �ألكانتارا يعاين من الإ�صابة جمدد ًا

�أكد نيكو كوفات�ش ،املدير الفني لبايرن ميونيخ الأملاين� ،أن فريقه
البافاري ينتظر خ�ضوع العبه الإ�سباين تياغو �ألكانتارا ،للفحو�صات
الطبية ،لتحديد حجم �إ�صابته.
و�أ�صيب �ألكانتارا ،خالل مباراة بايرن ميونيخ �أمام رودينغهاو�سن،
يف �إطار الدور الثاين من بطولة ك�أ�س �أملانيا ،والتي انتهت بفوز
الفريق البافاري بنتيجة .1-2
وقال كوفات�ش ،يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة بيلد «ننتظر الفحو�صات
الطبية ملعرفة حجم �إ�صابة تياغو �ألكانتارا».
وتعر�ض تياغو ،لإ�صابة يف قدمه اليمنى ،ما دعا اجلهاز الطبي
لبايرن ميونيخ� ،إلى و�ضع �ضمادات عليها ،عقب خروجه من �أر�ض
امللعب.
وكان الفريق البافاري ،قد دخل مباراته ،مفتق ًدا خدمات  7من جنومه
ب�سبب كرثة الإ�صابات ،على ر�أ�سهم �آري�ين روبن ومات�س هوميلز
وجريوم بواتينغ.
وعلى جانب �أخر بحث الكولومبي خامي�س رودريغيز ،العب بايرن
ميونيخ الأملاين ،عن طريقة للخروج من ملعب �أليانز �أرينا ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة.
ويق�ضي رودريغيز مو�سمه الثاين �ضمن �صفوف الفريق البافاري،
معارا من ريال مدريد.
ً
وبح�سب �صحيفة «�سبورت بيلد» الأملانية ،ف�إن رودريغيز يخطط
للتفاو�ض مع م�س�ؤويل النادي البافاري ،ب�ش�أن �إمكانية الرحيل يف
ال�شتاء املقبل.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى وجود اهتمام من يوفنتو�س الإيطايل ،ب�ضم
الدويل الكولومبي ،الذي ميثله وكيل الأعمال الربتغايل خورخي
مينديز.
وي�سعى نادي ال�سيدة العجوز ال�ستغالل مينديز ،الذي �أ�سهم يف
انتقال كري�ستيانو رونالدو �إلى اليويف ،لإقناع رودريجيز بالقدوم
�إلى تورينو يف ال�شتاء.
يذكر �أن رودريغيز دخ��ل يف خالفات مع مدربه الكرواتي نيكو
كوفات�ش ،ما يعزز التقارير التي ت�شري �إلى رغبته يف الرحيل عن
ملعب �أليانز �أرينا.

فيتسل يكشف عن أفضل
فريق لعب له

قال البلجيكي� ،أك�سيل فيت�سل،
الع��ب بورو�سيا دورمت��ون��د� ،إن
الأخري هو �أف�ضل فريق لعب له
خالل م�سريته.
وجنح الدويل البلجيكي يف الت�ألق
مع دورمتوند ،منذ ان�ضمامه �إلى
�صفوفه ،قبل املو�سم احلايل.
وحتدث فيت�سل للموقع الر�سمي
للدوري الأمل��اين ،قائلاً « :لأول
مرة يف م�سريتي �ألعب لأحد �أندية
امل�ستوى الأول ،لذا ف�إن
دورمتوند هو �أف�ضل
فريق لعبت له».
و�أ�ضاف« :ال �أعني
دورمتوند فقط،
بل � ً
أي�ضا الدوري
الأمل�����������اين،
فهي البطولة
الأف�ضل».
وت��ط��رق فيت�سل
ل���ل���ح���دي���ث ع��ن
ان���ت���ق���ال���ه

لبورو�سيا ،ق��ائ�ًلااً « :االن�ضمام
ريا،
�إلى دورمتوند كان
حتديا كب ً
ً
لكني كنت على علم بامتالكي
اجل��ودة للعب هنا ،و�إن مل �أكن
كذلك ،لف�ضلت البقاء يف ال�صني
�أو يف مكان �آخر».
واختتم�« :أنا �سعيد لأنني مل �أتوقع
�أن يلعب الفريق بهذا ال�شكل،
لأننا منتلك جمموعة هائلة من
الالعبني ال�شباب وكذلك الوافدين
اجلدد ،وهذا يتطلب وقتًا
�أكرث مما فعلنا ،وهذا
�أم��ر جيد بالن�سبة
ل����ن����ا» .و�سبق
ل�لاع��ب ،البالغ
م���ن ال��ع��م��ر 29
��ام���ا ،اللعب
ع� ً
���ض��م��ن �صفوف
���س��ت��ان��درد لييغ
البلجيكي ،زينيت
الرو�سي وبنفيكا
الربتغايل.
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برلين وفولفسبورغ وبايرن ميونيخ
إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا
ت����أه���ل ف��ري��ق��ا ه�يرت��ا برلني
وفولف�سبورغ ،لدور الـ 16لك�أ�س
�أملانيا ،بالفوز على دارم�شتاد
وهانوفر على الرتتيب ،بنف�س
النتيجة  ،0-2يف دور الـ 32من
البطولة.
و�سجل ه��ديف ه�يرت��ا برلني،
البو�سني وداد �إيبي�شيفيت�ش
وماك�سيميليان ميتل�شتيت يف
الدقيقتني  65و.90
يف حني �أحرز هديف فولف�سبورغ،
�أدمري حممدي وفوتر فيجور�ست،
يف الدقيقتني  20و.90
كما ت�أهل �أي�ضا فريق فورتونا
دو���س��ل��دورف ،عقب اكت�ساحه
م�ضيفه �أومل  ،1-5و�سجل �أرديان
مورينا يف الدقيقة الأولى ،قبل
�أن ي��ح��رز م��ارف�ين دو�سكيت�ش
«هدفني» يف الدقيقتني  15و70
و روين هيننينغز يف الدقيقة 33
ودودي لوكيباكيو «هدفني» يف
الدقيقتني  37و.43
كما ت�أهل �أي�ضا فريق بادربورن
عقب ف��وزه على كيمي اليبزيغ
� ،0-3سجلهم بادربورن باباكار
ج��ي «ه��دف�ين» يف الدقيقتني
 18و ،59و�أوي هونيماير يف
الدقيقة .28
و���ش��ه��دت امل��ب��اراة ط��رد فيلي
فيندت العب كيمي اليبزيغ يف
الدقيقة .56
وب������دوره ب��ل��غ ن����ادي ب��اي��رن
ميونيخ ،ثمن نهائي بطولة
ك�أ�س �أملانيا ،بعد تغلبه على
نظريه رودينغهاو�سن ،بنتيجة
 ،1-2يف �إطار الدور الثاين من
مناف�سات امل�سابقة.

• جانب من مباراة بايرن ميونيخ مع رودينغهاو�سن

ثنائية بايرن ميونيخ ،حملت
توقيع �ساندرو فاغرن يف الدقيقة
 ،8وتوما�س مولر يف الدقيقة
 ،13من ركلة ج��زاء� ،أم��ا هدف
رودينغهاو�سن ،جاء عن طريق
لينو�س ميري يف الدقيقة .49
و�أه��در ريناتو �سان�شيز ،ركلة
جزاء يف الدقيقة .23

�أم��ا هايدنهامي �سحق مناف�سه
�ساند هاوزن ،بثالثية دون رد،
حملت توقيع م���ارك �شناترر
ونيكوال دوفيدان «هدفني».
ك��م��ا حل���ق ه���ام���ب���ورغ بركب
املت�أهلني ،بعد �أن تغلب بنف�س
النتيجة على م�ضيفه فيهني
في�سبادن.

�سجل �أه���داف هامبورغ ،بيري
مي�شيل ال�سوجا «ه��دف�ين» ،يف
الدقيقتني  20و ،51ودوغال�س
�سانتو�س يف الدقيقة «.»7+90
كما ت ��أه��ل �أوج�����س��ب��ورغ ب�شق
الأنف�س لثمن النهائي ،بعد فوزه
على ماينز ،بنتيجة  ،2-3بعد
التمديد لوقت �ضايف.

وان��ت��ه��ت امل���ب���اراة يف وقتها
الأ�صلي ،بالتعادل الإيجابي
.2-2
و�سجل لأوج�سبورغ� ،ستيفان بل
باخلط�أ يف مرمى فريقه ،ومايكل
جريجوريت�ش وكايوبي� ،أما
ثنائية ماينز حملت توقيع فيليب
مفينه وروبني كوي�سون.

دورتموند ينهي فكرة رحيل نجومه
�أغلق كري�ستيان بولي�سيت�ش ،جنم بورو�سيا دورمتوند الأملاين ،الباب
�أمام الأندية الراغبة يف �ضمه و�أبرزها ليفربول ومان�ش�سرت يونايتد.
وخالل ت�رصيحات ل�شبكة  ،ESPNقال بولي�سيت�ش« :يف الوقت احلايل،
�أنا �شديد الرتكيز على �إنهاء ما تبقى من املو�سم مع دورمتوند».
و�أ�ضاف�« :أرتبط بعقد مع دورمتوند ،وال ي�سعني �سوى موا�صلة العمل
اجلاد وبذل كل ما لدي من �أجل الفريق».
وتطرق بولي�سيت�ش للحديث عن دور املدرب ال�سوي�رسي لو�سيان فافر
يف البداية اال�ستثنائية لفريقه هذا املو�سم ،م�ؤكد ًا تركيز الأخري على
التفا�صيل ،وهو ما �أ�سهم يف هذه االنطالقة القوية.
وا�ستطرد�« :إنه يركز على التفا�صيل ال�صغرية ،ويتحدث معنا عنها طوال
الوقت ،فتلك الأ�شياء مهمة للغاية يف املباريات».
وختم« :هدفنا الأكرب هو موا�صلة هذه البداية الرائعة ،فنحن نرغب يف
قدما يف دوري الأبطال وك�أ�س �أملانيا ،و�أعتقد �أنه ب�إمكاننا تقدمي
امل�ضي ً
مو�سم مذهل».
ومن جانبه بدد مايكل زورك ،املدير الريا�ضي لنادي بورو�سيا دورمتوند
الأملاين ،ال�شائعات التي �أحاطت مب�ستقبل الإنكليزي جادون �سان�شو،
مع �أ�سود الفي�ستيفال.
وجذب ال��دويل الإنكليزي ،البالغ من العمر  18عام ًا� ،أنظار �أندية
الربمييريليغ ،وعلى ر�أ�سها مان�ش�سرت يونايتد ،ليفربول ،ت�شيل�سي
وتوتنهام.
وقال زورك ل�صحيفة «بيلد» الأملانية�« :أنا مت�أكد من ا�ستمرار جادون
يف اللعب معنا لفرتة طويلة»،وقال �سان�شو« :ميكن للجميع ر�ؤية ذلك،
�أنا �أح�صل على فر�صة اللعب هنا ،وهذا مهم بالن�سبة لالعبني ال�شبان
ملوا�صلة التطور».
واختتم« :ال ميكنك �أبدا معرفة ما �سيحدث ،لكني �سعيد للغاية هنا يف
الوقت الراهن».
وكان النادي الأملاين قد ح�صل �سان�شو ،من مان�ش�سرت �سيتي ،حيث وقع
الالعب ال�شاب على عقد ميتد حتى عام .2022

• بولي�سيت�ش ي�سيطر على الكرة بحرا�سة الدفاع

جمهور اليوفي يطالب أليغري
بلقب األبطال
ح�رض ما�سيميليانو �أليغري،
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ليوفنتو�س،
بجانب عدد من العبي الفريق،
احتفالية نظمتها �إحدى املتاجر،
مبنا�سبة مرور ال�سنة الأولى على
االفتتاح.
وذكرت �صحيفة «توتو �سبورت»
الإي��ط��ال��ي��ة� ،أن م��ا ي��ق��رب من
 1000م�شجع لنادي يوفنتو�س،
ت��واج��دوا خ�لال االحتفالية،
ورددوا�« :أح�رض لنا دوري �أبطال
�أوروبا».
وم���ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال �أليغري:
«�شكرا للجميع على هذه اللمحة
ً
م��ن اجل��م��اه�ير ال��رائ��ع��ة .هذه
النجاحات هي بف�ضل الالعبني
امل��ت��واج��دي��ن ع��ل��ى �أر���ض��ي��ة
امللعب .ن�أمل �أن ن�أخذ الكثري
من الر�ضا».

واختتم« :نحن فقط يف بداية
املو�سم .ن�أمل يف حتقيق الأهداف
التي و�ضعناها ب�أنف�سنا».
و���ش��ه��د احل��ف��ل ت��واج��د معظم
العبي يوفنتو�س وه��م :ديباال،
خ���وان ك�����وادرادو ،فيديريكو
بريناردي�سكي ،باليز ماتويدي،
دوغ�لا���س كو�ستا ،ماتيا دي
ت�شيليو ،جورجيو كيلليني،
مريامل بيانيت�ش ،موي�س كني،
ماتيا بريين وبنتانكور ،بينما
غاب كري�ستيانو رونالدو.
كما ك�شف ما�سيميليانو �أليغري،
املدير الفني ليوفنتو�س ،عن
الفرق التي يراها مناف�سة لفريقه
هذا املو�سم ،على لقب بطولة
الدوري الإيطايل.
وق���ال �أل��ي��غ��ري ،وف��ق��ا ملوقع
«كالت�شيو مريكاتو»« :ك��ل من

• �أك�سيل فيت�سل

�إن�تر ون��اب��ويل .النرياتزوري
بنى فريقا للفوز باال�سكوديتو،
وللقتال �أم��ام��ن��ا ،ون��اب��ويل،
الذين ال ي��زال��ون ق��ادري��ن على
املناف�سة مع �أن�شيلوتي� .إنه
طريق طويل».
و�أ�ضاف« :الفريق يبلي ح�سنا.
تاريخنا وا�ضح� 7 ،ألقاب دوري
�إيطال ،وو�صلنا مرتني لنهائي
دوري الأبطال يف َاخر  7موا�سم.
احلفاظ على هذا امل�ستوى ي�صبح
�صعبا ب�شكل متزايد».
واخ��ت��ت��م« :ل��ك��ن ه��ن��اك حت�سن ًا
واح��د ًا فقط .نحن بحاجة �إلى
الفوز ب��دوري الأبطال� .سنكون
�أمام مر�شحني وخ�صوم �صعبة،
مثل بر�شلونة .نحتاج لأن نكون
جيدين ولدينا بع�ض احلظ ،لأن
املناف�سة تُ لعب يف حلقات».

كافاني يفتح الباب أمام
نابولي بتحفظ

�أك����د ج��ي��ن��ارو ف��ام��ي��غ��ج��ل��ي��ت��ي ،حمامي
الأوروغ���واي���اين �إدين�سون ك��اف��اين مهاجم
باري�س �سان جريمان الفرن�سي� ،أن الالعب ال
يزال ممت ًنا لنادي نابويل الإيطايل.
وقال جينارو ،يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة «كوريري ديللو �سبورت»:
«عودة كافاين �إلى نابويل تعتمد
على �أ�شياء كثرية».
و�أ���ض��اف «رغ��ب��ة كافاين؟..
�أعتقد �أن نابويل يف قلبه
وهو قد يفكر يف �شيء من
هذا القبيل».
ووا����ص���ل« :حتى
م��ع��ان��ق��ة دي
لو ر ينتي�س
وزم���ل��ائ������ه
واجلهاز الفني
ل���ه ،ت��ظ��ه��ر �أن
نابويل يف قلبه ،لقد
قال هذا يف العديد من املرات».
و�أمت�« :شيء وحيد م�ؤكد الآن وهو
�أن نابويل يحتاج �إل��ى مهاجم
عظيم� ،أقول ذلك كم�شجع ،عودة
كافاين �إلى فريق اجلنوب تعني
ال��ق��ت��ال م��ع ك��ب��ار الأن��دي��ة يف
�إيطاليا والعامل � ً
أي�ضا».
وكان دي لورينتي�س ،رئي�س
نابويل� ،أكد خالل الأ�سابيع
القليلة املا�ضية� ،أن �أبواب
ال��ن��ادي مفتوحة �أم���ام
مو�ضحا �أنه
ك��اف��اين،
ً
�سيكون الالعب املثايل
لكارلو �أن�شيلوتي،
امل����دي����ر ال��ف��ن��ي
للفريق.
• كافاين

• �أليغري حتت �ضغط الفوز بدوري الأبطال

